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1. Agenda komende weken 

• 14 november: studiedag Onderbouw. 

Leerlingen groep 1/2 zijn vrij. 

• 15 Informatie avond over de 

kanjertraining, (georganiseerd door de 

OR) in Kaleidoscoop van 20.00 tot 22.00 

• 16 november: Scoop 6 

 
2. Website bijgewerkt met….. 

• Brief leerling-zaken t.a.v. luxe verzuim 

(zie school > praktische informatie > 

verlofaanvragen 

• Foto’s: Korfbaltoernooi groep 5 

• De nieuwe schoolgids (zonder foto’s) 

 
3. Opgave H. Communie 

Bent u katholiek, uw kind zit in groep 4 of hoger 

en uw kind wil zijn/haar Eerste Communie doen, 

dan volgt hieronder enige informatie. 

De 1e Heilige communieviering vindt komend jaar 

plaats op zondag 21 april 2013 

Daar aan voorafgaand zullen een 10-tal 

voorbereidingsbijeenkomsten/-lessen plaats 

vinden voor de a.s. communicanten. 

Alle lessen vinden zoveel mogelijk plaats op 

zondagochtend (tijdens de kerkdienst) in “Open 

Haven”.  

De 1e voorbereidingsles met de kinderen start op 

zondag 13 januari 2013. 

Voor de ouders is er een informatieve avond op 

woensdag 9 januari 2013 om 20.00 uur in 

kerkcentrum “Open Haven”. Tijdens deze 

bijeenkomst krijgt u verdere informatie over 

bijv. het lesrooster, de kosten en uitleg over het 

project waar we met de kinderen mee zullen gaan 

werken. 

U kunt uw kind opgeven door onderstaande 

gegevens door te mailen naar: j.bonnema@live.nl   

U krijgt dan een bevestiging van uw opgave. 

(Indien u geen bevestiging van uw opgave hebt 
ontvangen, graag contact opnemen met Janneke 
Bonnema, telefoon; 036-5236639). 
 

Opgave voor 1 december met opgave van 

onderstaande gegevens:  

Naam (+ voornaam kind),  

Adres, telefoonnummer,  

e-mail (ouders),  

geboortedatum kind, 

school en of het kind gedoopt is of niet. 

 
4. De nieuwe schoolgids 

Vandaag heeft uw kind de nieuwe schoolgids mee 

gehad. Het is weer een exemplaar om trots op te 

zijn. Met dank aan Melvin Bruschke. Bewaart en 

leest u hem alstublieft goed. Hij staat, naast 

contactgegevens van Bestuur, MR, overblijf etc.  

vol met actuele informatie over de school.  

Ook de foto’s zijn het bekijken waard! Met dank 

aan Sandra Been voor de mooie foto’s. 

 
5. Vrijwillige ouderbijdrage Kaleidoscoop 

De kinderen hebben deze week de brief van de 

Ouderraad mee gehad, met de vraag om te 

voldoen aan de vrijwillige ouderbijdrage. Zie de 

website voor een uitleg (het jaarplan) waar dit 

geld voor gebruikt wordt. Op de website staan 

ook het reglement en de jaarverslagen. Bij vragen 

kunt u zich richten tot de voorzitter van de OR 

Annemarie Bernard. Dit kan ook per mail: 

or@icbkaleidoscoop.nl  

 
6. Deuren naar buiten 

De temperatuur buiten daalt gestaag. Veel 

ouders maken gebruik van de glazen deuren in de 

gang om weer naar buiten te gaan. Dit is heel 

begrijpelijk, vooral met een buggy. Vriendelijk 

verzoek om wel de deur dicht te doen. Dit 

scheelt een hoop tocht.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Kaleidoscoop 


