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1. Agenda komende weken 

• 02-08 Scoop nr 8 

• 05-12 Sinterklaasviering op school. 

Groep 1/2 is om 12.15 vrij. Groep 3 t/m 7 

heeft een continurooster tot 14.15 

 
2. Initiatieven vanuit de kerken 

Met een zekere regelmaat krijgen wij als school 

informatie over vieringen in verschillende kerken. 

Als interconfessionele school vinden wij dat die 

via de nieuwsbrief van de school gepubliceerd 

kunnen worden.  

Echter: wij zullen in de klassen geen brieven 

uitdelen die uitgaan van een kerkgenootschap, of 

brieven die gericht zijn op een bepaalde 

leeftijdsgroep. Omdat informatie alleen via de 

Scoop (en dus de website) verspreid wordt 

houden ouders en kinderen een eigen keuze om 

wel of niet mee te doen. U wordt echter wel op 

de hoogte gehouden. 

Het bovenstaande is overlegd met de commissie 

Identiteit van Kaleidoscoop.  

 
3. Leerlingenraad 

Vandaag is de leerlingenraad voor de tweede keer 

bijeengeweest. De vertegenwoordigers uit de 

klassen zijn Naomi van Werkhoven (groep 5), 

Elisa Mul (groep 6) en Julian Grotenhuis (groep 

7).  

Op de vergadering van vandaag is gepraat over 

wensen uit de klassen voor ons eigen speelplein 

als de school klaar is. Meester Aart gaat 

uitzoeken wat er mogelijk is.  

Door de klassenvertegenwoordigers gaan ideeën 

verzameld worden voor de opening van onze 

nieuwe school.  

Tot slot gaat de leerlingenraad  een rol spelen bij 

de keuze van kinderen voor activiteiten bij de 

kerstviering.  

De notulen worden gemaakt door Julian.  

 
4. Nieuw op de website 

• Foto’s “tandenpoetsen in groep 4” 

• Info Bijbelverhalen bij het volgende 

thema (de school > identiteit) 
  

5. Schoolshirt 

Deze twee foto’s spreken voor zich: 

Via “Condoor” (garage en industriedeuren)  

hebben wij een aantal schoolshirtjes mogen 

bestellen. Ze zien er werkelijk schitterend uit. 

Speciaal de “Kaleidoscoop” op de rugzijde komt 

er goed uit. Heel hartelijk bedankt, namens 

kinderen en collega’s! De kinderen gaan ze onder 

andere dragen bij sporttoernooien. 
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6. Sinterklaas 

Sinterklaas is weer in het land, en dat is op 

school ook goed te merken. De kinderen hebben 

vandaag een uitnodiging mee gehad voor de 

Sinterklaasviering.  

Punt van aandacht is het continurooster op 

maandag 5 december voor groep 3 t/m 7. Deze 

groepen eten samen met de leerkracht op school 

en zijn vrij om 14.15. Wilt u ervoor zorgen dat de 

kinderen brood bij zich hebben? De kinderen van 

groep 1/2  zijn vrij om 12.15.  

Maandag aanstaande mogen de schoenen 

meegenomen worden, misschien komt Piet langs in 

de loop van de week….. 

 
7. Kerstcommissie 

Ook de kerstcommissie (met de hulp van 16 (!!) 

ouders) is al begonnen met voorbereidingen voor 

de kerstviering.  

Aan u de volgende vraag: “Heeft u nog 

verlichting, versiering of bomen liggen die u niet 

meer gebruikt”? Er is een groot stuk gang dat we 

willen gebruiken voor onze plannen. Die is echter 

wel erg kaal. Mocht u nog iets hebben liggen dan 

zijn we zeer geïnteresseerd. Graag contact met 

Thonny, Sandra of Aart.  

 
8. Kerststukje 

De verschillende klassen willen (na Sinterklaas 

natuurlijk…) aan de gang met het maken van 

kerststukjes. Wie kan ons helpen aan het groen 

dat daarbij nodig is? We denken aan hulst, 

conifeer, vibernum, vlierbes en natuurlijk takken 

van de den of de spar. Graag kortsluiten met 

Aart; dan spreken we af wanneer we ze kunnen 

gebruiken.  

 
9. Bos excursie groep 3/4  

Groep 3/4 is afgelopen donderdag naar het bos 

geweest. Boswachter Andre heeft de groep 

meegenomen voor een wandeling. 

We hebben gezocht naar beukennootjes en 

tamme kastanjes. Die zijn namelijk om op te eten.  

De boswachter heeft ons veel verteld over 

wintervoorraden en zelfs een paar opgezette 

dieren laten zien. 

Natuurlijk was er ook een wedstrijdje rennen 

tussen jongens en meisjes. 

Het was een leerzame en gezellige ochtend. 

Binnenkort komen er foto’s van deze excursie op 

de website.  

 
10. Voorleeskampioen groep 6/7 

De voorleeskampioen is een wedstrijd waarbij je 

gaat voorlezen. Eerst moet je zeggen of je wel 

mee wil doen, daarna zoek je een boek uit waaruit 

je gaat lezen. Dan moet je het gaan oefenen, en 

daarna is het zover dat je gaat voorlezen aan de 

klas.  

Als je dat hebt gedaan worden er verkiezingen 

gehouden. Je moet stemmen op diegenen die jij 

het beste vindt. Dan worden de stemmen geteld 

en daarbij heb ik, Silke, gewonnen.  

Ik heb voorgelezen uit het boek “Hoe overleef ik 

mijn vader en hij mij”.  Omdat ik gewonnen heb 

mag ik meedoen aan de voorleeswedstrijd van de 

provincie en daarna voor Nederland. Dan moet ik 

natuurlijk eerst de provinciale wedstrijd winnen. 

Ik hoop dat ik natuurlijk ook van Nederland 

kampioen wordt.  

 

 

Van Silke    

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Kaleidoscoop 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


