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INHOUD: 
1. Agenda komende weken  

2. Website bijgewerkt met…. 

3. Info groep 7/8 

4. Kerstmusical 

5. Start “rupsje Nooitgenoeg klas” 

 

1. Agenda komende weken 

• 14 februari: studiedag; alle kinderen 

vrijdag 

• 15 t/m 23 februari: voorjaarsvakantie 

• 28 februari: Carnavalsviering (continu 

rooster; Groep 1/2, 3 en 4 zijn 12.15 vrij; 

Groep 5 t/m 8 is 14.15 vrij) 

• 3 maart: Start schoolthema “theater” 

• 6 maart: start tweede cyclus workshops.  

• 7 maart: Scoop 12 

• 9 maart: Kerk-school-gezinsviering  voor 

groep 6 (Open Haven 11.00 tot 12.00) 

 
2. Website bijgewerkt met….. 

• Facebook logo met link 

 
3. Info groep 7/8 

• Anne Frank Huis:  Op dinsdagochtend 25 

februari hebben de leerlingen van groep 

8 hun fiets nodig. We vertrekken vanaf 

de Zevenster met de bus naar 

Amsterdam voor het bezoek aan het 

Anne Frank huis. Groep 7 krijgt deze 

ochtend les van meester Aart en juf 

Mariska. 

• Project ‘Jong ontmoet Oud’:  U ontvangt 

donderdag een brief over dit project. 

Als uw zoon/dochter het leuk vindt en 

mee wilt doen aan deze gezellige avond 

vol theater, geef je dan op via het 

opgavenstrookje bij de brief. Graag 

inleveren t/m dinsdag 25 feb. 
 

 

 

 

 

 

4. Kerstmusical 

Het heeft even iets langer geduurd, maar nu is 

hij dan verkrijgbaar: de kerstmusical door het 

team Kaleidoscoop voor ouders en kinderen.  

Nog mooier: hij is gratis…. 

Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u dit 

aangeven met een mailtje naar 

aart@icbkaleidoscoop.nl U krijgt dan een “we 

transfer” met de file. Die kan afgespeeld worden 

met verschillende programma’s zoals de  

QuickTime player, Mplayer, divxplayer etc.  
Leuk om nog eens even na te genieten! Met grote 

dank aan Emile Nederlof!! 
 

5. Start “rupsje Nooitgenoegklas” 

Vandaag was het zover: na een paar keer kijken in 

de “Rupsje Nooitgenoeg klas” mochten de 

kinderen de klas aan hun ouders laten zien. We 

hebben kennisgemaakt met elkaar en de nieuwe 

klas met heel veel mooie nieuwe spullen! Daarna 

hebben de kinderen gespeeld in de hoeken, 

gebouwd, gepuzzeld en geverfd en nog veel meer! 

Het was een gezellig inloopuurtje. Na de vakantie 

starten we echt met elkaar in onze nieuwe groep. 

Wij hebben er echt zin in! 

Groetjes van juf Aloysa en juf Margitte 

ps Zie facebook voor een paar foto’s! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

en een fijne vakantie gewenst! 

Het team van ICB Kaleidoscoop 

 


