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INHOUD: 
1. Agenda komende weken  

2. Website bijgewerkt met…. 

3. Ziekmelding per telefoon 

4. Inlog bij Ambrasoft en Muiswerk 

5. Kinderboekenweek 

6. Gebruik klasbord 
 

1. Agenda komende weken 
• 5 tm 7 oktober: Kamp groep 7 tm 8 
• 7 oktober: Scoop 4 

 
2. Website bijgewerkt met….. 

• Foto’s groep 8 stunt 

• Vergaderdata MR en OR 

• Leden van de OR 

 

3. Ziekmelding per telefoon 

Bij deze het vriendelijke verzoek om ziekmeldingen van kinderen via de telefoon te doen. Het kan 

zijn dat ik niet in de gelegenheid ben om mail in de ochtend te bekijken. Dan gaan leerkrachten 

bellen terwijl er wel een ziekmelding is.  

 

4. Inlog bij Ambrasoft en Muiswerk 

Op school maken we gebruik van twee programma’s om op de computer taal en rekenen te 

oefenen. Het is ook mogelijk om die thuis te gebruiken. Daar kunnen speciale wachtwoorden voor 

gegenereerd worden. Als u bij de leerkracht aangeeft dat u hiervan gebruik wilt maken dan 

zullen wij zorgen voor een wachtwoord met instructie om in te loggen van thuis uit.  

 

5. Kinderboekenweek 

Hallo ouders en verzorgers, 

5 t/m 16 oktober is het weer kinderboekenweek! Het thema van dit jaar is ‘Voor altijd jong!’ 

Daarvoor willen we alles weten over opa en oma en misschien zelfs overgroot opa’s en oma’s. Hoe 

gingen zij naar school en wat voor boeken lazen zij? We zijn dus op zoek naar opa’s en oma’s die 

in de klas daar over willen vertellen of voorlezen uit een boek dat zij vroeger ook lazen.  

Ook zijn wij op zoek naar schoolspullen van vroeger om een klein klaslokaaltje te maken in de hal 

waar we kunnen zien hoe kinderen vroeger naar school gingen. Dus als u nog schoolspullen of 

boeken hebt van vroeger wilt u die dan inleveren bij de groepsleerkracht?  

En als u toch door de boeken aan het struinen bent. Misschien heeft u wel veel boeken die niet 

meer gelezen worden. Wilt u deze dan ook inleveren bij de groepsleerkracht? Vrijdag 14 oktober 

hebben we op school een boekenmarkt waar we de boeken verkopen voor €0,50 cent of €1,00. De 

uitnodigingen hiervoor ziet u binnenkort in de school. De opbrengst gaat naar de schoolbieb.  
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We hopen de kinderen een uitdagende en leerzame boekenweek te geven. Hopelijk kunnen we op 

uw medewerking rekenen. 

Met vriendelijke groet, de boekenweekcommissie. 

Juf Thonny en juf Almar.  

 

6. Gebruik Klasbord: 

Het gebruik van de groepsapp (klasbord) is een groot succes. Wij willen het gebruik intensiveren 

en hiermee de telefoonboom laten vervallen. Die bleek vaak niet te werken, omdat hij stokte als 

een nummer niet bereikbaar was. Bovendien wisten wij nooit waar hij stokte.  

We willen klasbord gaan gebruiken om u (per groep) tegelijk op de hoogte te kunnen brengen van 

bijvoorbeeld de ziekte van een leerkracht, de naam van de invaller, een eventuele calamiteit etc. 

Daarom willen wij u vragen om het account van de groep van uw kind zo snel mogelijk te activeren 

(mocht u dat nog niet gedaan hebben). Er zijn enkele smartphones waarop hij niet lijkt te 

werken, maar Klasbord is ook te gebruiken op de computer. Er is dus altijd een mogelijkheid om 

klasbord te volgen.    
 

Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


