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INHOUD: 
1. Agenda komende weken 
2. Website bijgewerkt met 
3. Anne Frank huis geschreven door Annabelle van der Steen groep 8 
4. Het gebruik van gymkleding en schoenen 
5. Werkdrukakkoord en staking 14 maart 
6. Schoolvakanties 2018-2019 
7. Schoolthema 2: de culturele haven 
8. De instroomgroep 
9. Bijlage: voorstellen van de communie kinderen 

1. Agenda komende weken 
- Zaterdag 24 februari tot en met zondag 4 maart voorjaarsvakantie 
- Maandag 5 maart: start schoolthema 2, de culturele haven  
- Donderdag 8 maart: Scoop nummer 13 
- Woensdag 14 maart: MR vergadering om 20.00 uur 
 

2. Website bijgewerkt met….. 
 

3. Anne Frank huis 
groep 8 is naar het Anne Frank huis geweest.  
Het is heel interessant, in het begin gingen wij naar een ruimte. Daar ging een mevrouw 
vertellen over de oorlog, ze liet ook foto’s zien. Na het vertellen mochten we het huis in, 
we kregen een soort van apparaatje waar je naar moest luisteren. In het huis zelf moest je 
heel stil zijn om zodat de andere mensen ook rustig rond konden kijken. We liepen door 
het kantoor en het huis. In elke kamer lag een stukje van haar dagboek. We gingen ook 
door de boekenkast, de trap op naar haar kamer, er staan geen spullen. Er stonden geen 
spullen omdat Otto Frank, haar vader, wilde laten zien hoe het was toen de Duitsers de 
spullen mee hadden genomen. We gingen samen met de zevenster. 
Annabelle van der Steen 
 

4. Het gebruik van gymkleding en schoenen 

Namens onze vakleerkracht vraag ik u er attent op te zijn dat de kinderen gymkleding en 
schoenen bij zich hebben op de dinsdag en vrijdag. Zeker het gebruik van gymschoenen is 
belangrijk voor de veiligheid. Alvast bedankt. 
 

5. Werkdrukakkoord en staking 14 maart 
Hieronder een stukje uit een persbericht: 
Werkdrukakkoord bereikt voor het primair onderwijs Vakbonden, PO-Raad en het kabinet 
hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair 
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onderwijs. De sector heeft zelf plannen gemaakt hoe ze werkdruk terug gaan dringen en 
hoe ze gaan zorgen dat het geld optimaal wordt besteed. Het kabinet heeft vertrouwen in 
deze plannen en zorgt dat de scholen eerder dan gepland kunnen beschikken over het 
extra geld.  
 
Cao-onderhandelingen zijn gestart. Naast het geld voor werkdruk heeft het kabinet 270 
miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor hogere salarissen voor leraren in het primair 
onderwijs. Dit moet zijn beslag krijgen in een nieuwe cao. De sociale partners zijn hier 
momenteel intensief over in gesprek zodat dit extra geld ook zichtbaar wordt op de 
loonstrookjes van leraren. De vakbonden en werkgevers hebben wel aangeven dat hun eis 
voor meer salaris overeind blijft. 
 
Wij gaan met elkaar op school kijken hoe wij het extra geld het best in kunnen gaan 
zetten. We zijn hier blij mee. Er zijn stakingen door het land heen aangekondigd, voor 
onze regio op woensdag 14 maart. Zodra wij overleg hebben gehad hierover zal ik u op de 
hoogte stellen. 
 

6. Schoolvakanties 2018-2019 

Vakantie Periode 

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m 01-03-2019 

Goede Vrijdag 19-04-2019 

Meivakantie (incl. Pasen en Koningsdag) 22-04-2019 t/m 03-05-2019 

Hemelvaartsdag 30-05-2019 en 31-05-2019 
Pinksteren 10-06-2019 

Zomervakantie 22-07-2019 t/m 30-08-2019 

 
7. Schoolthema 2: de culturele haven 

Op 5 maart starten wij met het tweede schoolthema van dit jaar. De culturele haven 
biedt een doorlopende cultuurlijn van Flevolandse bodem. De kinderen leren over de 
unieke geschiedenis van het polderland in relatie tot zichzelf en de kunst van nu. U gaat 
daar vast nog veel over zien en horen. De afsluiting is op 6 april. De opening is in 
samenwerking met het Chantikoor om 13.30 uur. Als het weer het toelaat gaat dit buiten 
gebeuren, u kunt dan als ouder natuurlijk komen kijken. Als het weer het niet toelaat 
moeten wij dit binnen doen en dan is het helaas niet mogelijk te komen kijken.  

 
8. De instroomgroep 

We zijn druk bezig leerkrachten te vinden voor deze groep. Vandaag zal er een gesprek 
plaatsvinden. Ouders van leerlingen voor deze groep zullen zo spoedig mogelijk op de 
hoogte gesteld worden. 
  

 
 

 
 
 

 

Met vriendelijke groet 
Het team van Kaleidoscoop 
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