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INHOUD: 
1. Agenda komende weken  

2. Sinterklaas 

3. Instroomgroep per 1 januari 

4. Juf Sandra 
 

1. Agenda komende weken 

• 21 november: OR vergadering 20.00 uur 

• 23 november: schoen zetten op Kaleidoscoop (zie verder hieronder) 

• 2 december: Sinterklaasviering (middag alle kinderen vrij!) 

• 2 december: Scoop 8 
 

2. Sinterklaas 
Op woensdag 23 november mogen alle kinderen van de Kaleidoscoop hun schoen zetten.  

Wilt u allemaal een schoen van thuis meegeven op woensdag 23 november, met daarin de naam van uw kind? 

 

Vrijdag 25 november is het Pietencircuit voor de kinderen van groep 1 t/m groep 4/5.  

Dit zal starten om 10:45 uur en eindigen om 12:00 uur. Hiervoor zijn we nog op zoek naar twee grote 

sjoelbakken en 1 kleine sjoelbak! Ook voor jute zakken die niet meer gebruikt worden houden wij ons 

aanbevolen! Graag geven aan de betreffende groepsleerkrachten.  

 

3. Instroomgroep per 1 januari, 
Er is al een tijd over gesproken, maar het is nu zeker. Per 1 januari starten we een instroomgroep in het 

lege lokaal naast de andere kleutergroepen. We zijn bijna rond wat betreft de leerkracht die dit gaat doen. 

Wij zijn erg blij dat het mogelijk is om op deze manier de grootte van de groepen binnen de perken te 

kunnen houden. Binnenkort stellen de leerkrachten van de nieuwe groep zich in de Scoop aan u voor.  

 

4. Juf Sandra 

De zwangerschap van juf Sandra loopt langzamerhand naar het einde. Na overleg met de 

verloskundige is besloten dat het beter is om niet meer voor de groep te staan. Zij vindt dit zelf 

erg moeilijk, maar moet in het belang van haar kindje rust nemen. Ze komt dinsdagmiddag 6 

december nog naar school om afscheid van de kinderen te nemen. De vervanging hebben we 

kunnen regelen. Daar hebben de ouders van groep 3/4 persoonlijk een mail over gekregen.  

 
 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


