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INHOUD: 
1. Agenda komende weken  

2. Website bijgewerkt met…. 

3. Avond-4-daagse 

4. Schoolshirtjes 

5. Verkeersexamen 

6. Kaleidosterren 

7. 5e ziekte 

8. Cito eindtoets 

9. Eindejaars BBQ  
 

1. Agenda komende weken 

• 14 mei: Moederdag 

• 15 mei: Vergadering OR (20.00) 

• 19 mei: Kaleidosterren (zie ook hieronder) 

• 22 mei: De komende 2 weken afnames Cito leerlingvolgsysteem 

• 24 mei: sportdag groepen 5 t/m 8; Kinderen groepen 1 t/m 4 hebben gewoon les. 

• 25/26 mei: Hemelvaart vakantie 

• 31 mei: Kleuterfeest 

• 2 juni: Scoop 18 
 

2. Website bijgewerkt met….. 

• Foto’s schoolreisje groep 3 t/m 6 

 

3. Avond-4-daagse 

Van dinsdag 6 Juni t/m vrijdag 9 juni 2017 organiseren wij (Marjolein Patz en Sander de 

Jonge; twee ouders van onze school) wederom samen met Stichting Avond4daagse Zeewolde 

de avondvierdaagse voor de ICB Kaleidoscoop. 

Wij hebben gekozen voor een gezamenlijke wandeling van 5 km. Zie voor opgave en meer 

informatie de betreffende bijlage bij deze Scoop   

 

4. Schoolshirtjes 

De School T-shirts zijn binnen en nog mooier dan verwacht! Vandaag zijn de bestelde School 

T-shirts aan uw kind(eren) mee gegeven (een paar onderbouwklassen krijgen ze maandag mee) 

 

Mocht u spijt hebben en toch nog graag een School T-Shirt willen, dan kan dat! Er zijn nog 

wat extra T-Shirts besteld, deze kunt u aanschaffen voor €15,- OP=OP 

 

Mocht u nog vragen hebben of interesse hebben in een School T-shirt, stuur dan een mail 

sturen naar icbkaleidoscoop@hotmail.com  
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5. Verkeersexamen 

Bericht vanuit de gemeente:  

“Beste leerkracht van groep 7, Het is mij een eer om te melden dat ik u allen kan vertellen 

dat alle deelnemers aan het verkeersexamen zijn geslaagd. De kinderen hebben een diploma 

uitgereikt gekregen. We kijken terug op een prachtige dag! Onze dank gaat uit naar u  -als 

voorbereider van de leerlingen-, maar zeker ook naar de vrijwilligers van VVN en ouders die 

deze dag hebben begeleid. Super! Gefeliciteerd allemaal” 

 

6. 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.  
 

7. 5e ziekte 

Bij een van de kinderen bij ons op school (Pim en Pom klas) is de 5e ziekte geconstateerd. De 

vijfde ziekte is een besmettelijke infectieziekte die veroorzaakt wordt door een virus. De 

ziekte komt het meest voor bij kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Voor kinderen is het een onschuldige ziekte die spontaan geneest. Echter: Infectie in de 

eerste helft van de zwangerschap kan het risico op een miskraam vergroten. Vandaar de 

waarschuwing. Op het moment dat er twee of meer gevallen zijn wordt de GGD op de hoogte 

gebracht volgens het protocol.  
  

8. Cito eindtoets 

Voor de meivakantie hebben de leerlingen van groep 8 de Cito-eindtoets gemaakt. De uitslag 

van deze toets ontvangt de school na ongeveer drie weken op papier. De school heeft de 

mogelijkheid om de uitslag al eerder digitaal te bekijken en te printen. Hier hebben wij een 

eigen brief van gemaakt. Daarbij moeten we vermelden dat het hierbij gaat om een 

voorlopige versie. Er bestaat een kans dat er door Cito nog een landelijke correctie gedaan 

wordt en dat sommige scores kunnen veranderen. Deze uitslag geeft een indicatie, de 

officiële uitslag volgt na 16 mei. Vandaag is de voorlopige uitslag meegegaan met de kinderen.  

We zijn blij om te zien dat de uitslagen zo goed als conform de adviezen zijn. Dat laat zien 

dat we de kinderen goed in beeld hebben. We zijn uiteraard trots op de kinderen en de 

leerkracht die de kinderen begeleid heeft.  

 

9. OR nieuws: Eindejaars BBQ 

Nog 8 weken school en dan is dit schooljaar alweer afgelopen. Vorige jaren sloten we het 

schooljaar af en luiden we de zomervakantie in met een gezellige BBQ. Jammer genoeg waren 

er vorig jaar te weinig aanmeldingen en hebben wij als OR besloten de BBQ dit jaar niet door 

te laten gaan. Wij hopen dit volgend jaar weer te kunnen organiseren.  

 

Mocht je hier nog vragen of opmerkingen over hebben mail gerust de or@icbkaleidoscoop.nl  

 
 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


