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3. Kerk School Gezinsdienst 

4. Oproep “Zeeluwe” 

5. Boekengeld  
 

1. Agenda komende weken 
• 30 jan. t/m 3 feb.: Cito leerlingvolgsysteem toetsen 

• 1 feb.: Workshops voor de kinderen  

• 3 feb.: Kaleidosterren 

• 5 feb.: Kerk School Gezinsdienst in het Kruispunt (11.00 uur) 

• 6 feb.: Lijsten Portfolio gesprekken hangen op de groepsdeuren 

• 8 feb.: Workshops voor de kinderen 

• 9 en 10 februari: Studiedagen Team; kinderen vrij.  

• 10 feb.: Scoop 12 
 
2. Kaleidosterren 

Volgende week vrijdag weer de optredens van de Kaleidosterren. Net als de vorige keer wordt u als 

ouder uitgenodigd als uw kind meedoet. Dit hoort u via de leerkrachten. Er is jammer genoeg niet 

voldoende ruimte om iedereen uit te nodigen. Hieronder de tijden van de optredens: 

De Pim en Pom klas (onze nieuwe instroomgroep) kijkt dit schooljaar nog gewoon mee. Het is gebleken 

dat optreden voor 1e groepers nog een brug te ver is.  

 

Groep A (11:00-11:25): Kikkerklas, onderwaterklas, insectenklas, smileyklas, crazy cow klas.  

Groep B (11:30-12:00): Sprookjesklas, beestenboelklas, robotklas en de vrolijke vogeltjesklas, Pim en 

Pom klas. 

 

3. Kerk School Gezinsdienst 
Zondag 5 februari om 11:00 uur kunnen we met alle kinderen van onze school aan een dienst mee werken 

in ‘Het Kruispunt’.  

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen.  Zo oefenen kinderen voor een toneelstuk, een koortje, 

een gedicht  opzeggen, tekeningen maken en ook alle liedjes worden in alle groepen aangeleerd. De 

kinderen spelen een grote rol in de dienst. Op deze manier willen we vormgeven aan de 

interconfessionele gedachtegang, die de school uitdraagt. 

Ook dit jaar doen we dit in nauwe samenwerking met dominee Bert Lakerveld, die de dienst zal leiden.  

Wij willen jullie allemaal in navolging van de commissie ID Kaleidoscoop van harte uitnodigen. 

 

4. Oproep “Zeeluwe” 
Als school en bestuur maken wij onderdeel uit van het samenwerkingsverband Noord-west Veluwe 

genaamd “Zeeluwe”.  

In de bijlage ontvangt u een nieuwsbrief van de Ondersteuningsplanraad “Zeeluwe” waarin een oproep 

wordt gedaan voor kandidaten leerkracht- en oudergeleding. Alle leerkrachten en ouders/verzorgers 

van leerlingen van een school binnen ons samenwerkingsverband kunnen zich verkiesbaar stellen.  
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Voor meer informatie kunt u terecht bij een lid van de OPR (zie website 

www.zeeluwe.nl/ondersteuningsplanraad) of bij de secretaris van de verkiezingscommissie Ellen Borst, 

e-mail eborst@zeeluwe.nl of tel.nr. 0341-740007. 

 

5. Boekengeld 

Zoals u weet heeft de verkoop op de boekenmarkt in de Kinderboekenweek een flink bedrag 

opgeleverd (€ 255,00). De leerlingenraad heeft in alle groepen gevraagd welke boeken de 

kinderen leuk vinden (ook bij de kleuters). Over een paar weken gaan ze de boeken 

aanschaffen met juf Jolanda in het dorp.  

 

Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


