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INHOUD: 
1. Agenda komende weken  

2. Onderleggers voor de workshops 

3. Schoolreisje 

4. Enquête commissie Identiteit 

5. Kaleidosterren 

6. Paasviering 

7. Werelddorpendag 

8. Gevonden voorwerpen  
 

1. Agenda komende weken 

• 3 april: Schoolfotograaf; Vergadering OR 

• 5 april: workshops 3.2 

• 7 april: Kaleidosterren (zie ook hieronder); onderwijs toneel voor de groepen 5 t/m 8 

• 12 april: Paasviering (zie hieronder); workshops 3.3 

• 13 april: Studiedag team, kinderen vrij; scoop 16 

• 14 t/m 17 april: Paasvakantie 

• 19 april: Werelddorpendag 

• 18 en 19 april: Cito entree toetsen groep 7 

• 18 t/m 20 april: Cito eindtoetsen groep 8 

• 20 april: schoolreisje 

• 21 april: Studiedag team; kinderen vrijdag 

• 22 april  t/m 7 mei: meivakantie 
 

2. Onderleggers voor de workshops 

Om de tafels beter te beschermen zijn wij op zoek naar tafelzeil of onderleggers. Heeft u 

nog een stuk liggen dat wij hier mogen gebruiken? Dan horen wij het graag! Vast bedankt.  

 

3. Schoolreisje 

Het schoolreisje van Kaleidoscoop komt er aan. Onze collega-school in het 

samenwerkingsverband De Zevenster heeft gevraagd of zij samen met ons meekunnen (om de 

kosten voor de bus van een relatief klein aantal kinderen te kunnen drukken). Natuurlijk zijn 

ze van harte welkom!  

 

4. Enquête Commissie Identiteit 

In de Scoop van 17 maart heeft een link gestaan naar een korte enquête aangaande de 

commissie Identiteit. Dank aan de mensen die de tijd hebben genomen om hierop te 

reageren. De ouders die geïnteresseerd zijn in een persoonlijke reactie zijn inmiddels 

benaderd.  
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5. Kaleidosterren 

Volgende week vrijdag schitteren de Kaleidosterren weer. U bent welkom als uw kind 

meedoet. U krijgt dan een uitnodiging via de leerkracht. De tijden van de optredens zijn:  
 

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.  
 

6. Paasactiviteiten 

Allereerst dank aan Rina van Genderen voor de mooie paasversiering in de hal van de school; 

een mooie opstart naar de Paasviering. Hieronder informatie hierover namens de 

Paascommissie:  

 

Woensdag 12 april vieren wij samen met de kinderen Pasen op school.  

Wij beginnen deze dag met een ontbijt in de klas. Vanaf maandag 3 april hangt er een groot 

ei met daarin kleine eieren bij de deur. Op de kleine eieren staan lekkere paasgerechtjes 

waarvan één mee mag worden genomen naar huis om klaar te maken. Wilt u op de lijst die er 

naast hangt schrijven wat u mee heeft genomen?  

Uw kind mag vanaf maandag 10 april een bord, beker en bestek meenemen. Graag voorzien van 

naam.  

Dit jaar lezen we het paasverhaal in de klas, krijgen we bezoek van de  paashaas en sluiten af 

met een paascircuit voor groep 1/2.  

De groepen 3 t/m 8 hebben een paas-knutsel-circuit op dinsdagmiddag, dit in verband met  

de laatste ronde van de workshops op woensdag. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de paascommissie 

 

7. Werelddorpendag 

Een keer per jaar is het “werelddorpendag” in Zeewolde. Dat is dit jaar op woensdag 19 april. 

Dan wappert op alle scholen de “werelddorpenvlag”. Zo ook op Kaleidoscoop. In de bijlage bij 

deze  Scoop zit, namens Stichting de Verbeelding, een programma waar u met uw kind 

naartoe kunt op de woensdagmiddag.  

 

8. Afsluiting thema “Beeldend” 

Wat fijn dat er zoveel ouders zijn wezen kijken in het Kaleidoscoop museum. Het was gezellig 

druk, en er was ook zoveel te zien. Alle groepen hebben zelf en met kunstenaars de mooiste 

werken gemaakt. Veel kinderen waren wel blij dat het museum nu geweest was…… dan 

mochten hun eigen kunstwerken eindelijk mee naar huis!! 

Zie ook Facebook voor een paar impressies.  

 

9. Gevonden voorwerpen 

De bak is weer vol…. Hieronder twee foto’s van de gevonden voorwerpen sinds de laatste keer 

(met zelfs twee knuffels). Als er iets van uw kind bij zit dan kunt u het de komende 

anderhalve week eruit halen (voor de paasvakantie). Wat er over is gaat naar de Basisz of het 

Leger des Heils. 
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Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


