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1. Agenda komende weken 

• 29 augustus: Start schoolthema “iedereen is anders, samen zijn wij één” 

• 5 september: 19.00-20.00 uur Informatieve ouderavond groepen 1/2. 

• 6 september: 19.00-20.00 en 20.00-21.00 Informatieve ouderavond groepen 3/4/5. 

De indeling volgt! 

• 8 september: 19.00-20.00 en 20.00-21.00 Informatieve ouderavond groepen 6/7/8. 

De indeling volgt! 

• 9 september: Studiedag, kinderen vrij 

 

2. Website bijgewerkt met….. 

• Nieuwe teamfoto en info leerkrachten 

• Vakantie en studiedagen (zie ook Scoop 6.19) 

• Gymrooster 

• Online Agenda 

 

3. Juf Jolanda IB 

Voor al uw vragen ten aanzien van leerlingenzorg en/of onderzoeken kunt u vanaf dit 

schooljaar terecht bij juf Jolanda. Zij heeft deze taken overgenomen van meester Aart. 

Haar werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Elke dag dat zij werkt heeft zij inloop 

van 8.30 – 8.55 uur. Zie verder het organogram op de website “waar moet ik heen met mijn 

vraag” (onder het kopje “over de school”) 

  

4. Goede start 

De laatste week van de zomervakantie is er hard gewerkt om alles klaar te maken voor het 

nieuwe schooljaar.  

• Intern is er verhuist (omdat het Mozaïek niet meer in ons gebouw zit), wat veel werk 

heeft opgeleverd. Voor de hulp die we van ouders daarbij gehad hebben: Heel 

hartelijk dank!!  
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• Verder is u misschien opgevallen dat de muren opnieuw gesausd zijn. Dat geeft het 

geheel weer een frisse uitstraling. 

• Dan natuurlijk al het voorbereidende werk van de leerkrachten voor een nieuwe start 

met de kinderen. 

• Zondag 21 augustus heeft dit (na een kerkdienst met als thema “recept voor een goed 

schooljaar”) geleid tot een fijne hernieuwde kennismaking met ouders en kinderen.  

• De eerste week is, ondanks de hitte, dan ook in een prettige en harmonieuze sfeer 

verlopen.  

 

5. Nieuwe (inval) leerkrachten 

Speciaal een welkom aan juf Marieke Bos (zij valt in voor juf Maartje die met 

Zwangerschapsverlof is) juf Sylvia (zij valt in voor juf Aloysa tot zij weer terug komt) en juf 

Marit (die voor juf Linda waarneemt en gedeeltelijk bij ons is aangenomen). Verder is juf 

Lianne terug als onderwijsassistente in de Stilteruimte. Allemaal een fijne tijd gewenst bij 

ons op Kaleidoscoop.  

 

6. Groepslijsten met werkdagen leerkrachten.  

Alle ouders krijgen vandaag via de mail een groepslijst van de groep(en) met hun eigen 

kind(eren). Daar zijn ook de werkdagen van de verschillende leerkrachten op aangegeven.  

De namen van de groepen zijn:  

1/2 HH: Kikkerklas 

1/2 AM: Onderwaterklas 

1/2 TC: Sprookjesklas 

3 A: Insektenklas 

3/4 MS: Beestenboelklas 

4/5 AM: Vrolijke vogeltjesklas 

5/6 IB: Robotklas 

6/7 W: Smileyklas 

7/8 LA: Crazy Cow klas 

  

7. Ouderhulp  

Zoals u van ons gewend bent komt ook aan het begin van dit schooljaar weer de vraag waar u 

ons kunt helpen met diverse schoolzaken.  

We hebben een verkorte uitgave van het ouderhulp formulier in de vorm van een in te vullen 

enquête gemaakt. We willen u vragen om te klikken op de onderstaande link. Daarmee komt u 

bij een invulformulier dat digitaal verstuurd kan worden. Die gegevens worden allemaal 

verzameld en overzichtelijk geordend. We willen u vragen om hem voor 2 september in te 

vullen. Uw hulp is heel erg welkom, en ook noodzakelijk. Hartelijk dank voor uw medewerking!  
Klik hier om het formulier te openen 
 

8. Gymperikelen 

Wat vorig jaar speelde is nog niet (volledig opgelost). De gym op vrijdag is nog niet ingevuld. 

We zijn heel hard op zoek naar een oplossing. We hopen de gymlessen op vrijdag zeer 

binnenkort geregeld te hebben. U hoort van ons.  

  

9. Pietenmoeders (controleren op luizen) 

In het opgaven formulier voor ouderhulp wordt gevraagd naar ouders die willen helpen om te 

controleren op luizen. Daar zijn we al mee begonnen. Daar kunnen we nog goed hulp bij 

gebruiken! Het blijft het belangrijkst om thuis te controleren, maar het nakijken op school 

blijkt toch een noodzaak te zijn om een uitbraak te voorkomen.  

In de volgende Scoop een uitleg door Samantha van Zandvoort (GGD verpleegkundige en 

moeder van Julian en Dex bij ons op school). Wij hopen dat u zicht wilt opgeven! 
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10. IJsjes Ouderraad en waterfeest 

Gisteren werden wij namens de Ouderraad allemaal verrast door Linda Bouwsma en Jolanda 

van Zuijlen met een lekker ijsje. Een heerlijke verkoeling op een hete middag. Heel erg 

bedankt voor het initiatief! Op deze manier komt geld van de ouders ook op een fijne manier 

terecht bij de kinderen. 

Verder waren er vandaag er de wateractiviteiten voor de groepen 1 t/m 4 en gingen de 

groepen 5 t/m 8 naar het strand. Een fijne manier om de week af te sluiten. De opnames door 

Radio/TV Flevoland zijn vanaf 17.00 uur vandaag te zien. Dank aan alle ouders die hebben 

geholpen! Gemaakte foto’s komen binnenkort op de website achter de ouderingang.  

 
 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


