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1. Agenda komende weken 
• In de weken van 23 januari tm 3 februari: Cito ll volgsysteem toetsing in diverse klassen.  
• Scoop 11 

 
2. Sponsoring kerstfeest 

Wat een geweldig Kerstfeest is het geweest. Wij denken er nog met plezier aan terug! Complimenten 

nogmaals aan de enorme inzet van Ouderraad, betrokken leerkrachten/stagiaires en toneelspelende 

kinderen. Verder is het u misschien opgevallen dat er door verschillende bedrijven gesponsord is. De 

Lidl heeft de erwtensoep geleverd, en de kerstbomen buiten waren van Oosteinde en de Welkoop. Allen 

heel hartelijk dank. 

 

3. De workshops beginnen weer 
Woensdag 25 januari, 1 februari en 8 februari zijn er weer workshops op Kaleidoscoop. 

Wij hebben al enorm veel vrijwilligers, daar zijn wij erg blij mee. Helaas heeft een aantal zich af 

moeten melden. Vindt u het leuk om mee te helpen met een workshop, dan horen we dat graag via 

workshopskaleidoscoop@hotmail.com 

 

4. Typetuin: 
Eergisteren stonden er een kind van de Toermalijn en van Kaleidosccoop bij de Zevenster voor de 

Typeles. Die begint echter op 16 maart. Het stond goed in de bijlage bij Scoop 7.6. Voor de zekerheid 

nogmaals de flyer in de bijlage.  

 

5. Start om half 9 
In de aanloop naar de kerstvakantie is het ons opgevallen dat de lessen steeds later kunnen beginnen. 

Dit heeft te maken met kinderen die laat binnen komen; ouders die dan nog graag afscheid willen 

nemen; gesprekken die in de groepen gevoerd worden etc. Bij deze het verzoek om er voor te zorgen 

dat uw kind op tijd op school is zodat rustig afscheid genomen kan worden. Dan kunnen we om 8.30 uur 

starten met de lessen. Een afspraak voor een gesprek met de leerkracht kan beter na schooltijd 

geregeld worden.  

 

Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


