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Beste ouders en/of verzorgers,
Scoop nummer drie dit keer op donderdag. Afgelopen week zijn de groepen 3 t/m 7 op
schoolreis geweest. Beide schoolreisjes waren zeer geslaagd. De groepen 3 t/m 5 met de
boot naar het Dolfinarium en de groepen 6 en 7 naar Slagharen. Het weer werkte mee,
fijn dat iedereen genoten heeft en met dank aan de organisatie en ouders die mee waren
voor de begeleiding.
1. Agenda komende weken
- Maandag 1 t/m woensdag 3 oktober: groep 8 op kamp
- Woensdag 3 oktober: opening Kinderboekenweek
- Vrijdag 5 oktober: de digiborden worden geplaatst in de groepen 1-2
- Woensdag 10 oktober: Kaleidosterren
- Vrijdag 12 oktober: Racen voor lezen, afsluiting van Kinderboekenweek (info volgt)
- Vrijdag 12 oktober: Scoop nummer 4
- Donderdag 18 oktober: afsluiting Smarteezz voor ouders van deelnemers
- Vrijdag 19 oktober: leerlingen vrij i.v.m. studiedag team
- Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober: herfstvakantie
2. Website bijgewerkt met…..
3. Welkom
Luciano en Gemma
In de groepen 1-2
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4. Typetuin gaat door: De ouders van de deelnemende leerlingen zijn als het goed is op de
hoogte gebracht. 10 Oktober is de eerste les. De lessen zijn in het lokaal van groep 7 van
juf Wendy.
5. Kinderboekenweek/ Bruna: Bruna organiseert dit jaar weer een spaaractie voor de
basisscholen. Wanneer u een boek koopt voor uw zoon/dochter en het bonnetje op
school inlevert mag school voor 20% van het totaalbedrag boeken uitzoeken. Er hangt
een envelop bij het kantoor van Jolanda waar de bonnetjes in mogen.
6. Reminder KSK : Fijn dat er veel mensen al de KSK gelden hebben overgemaakt. Voor
diegene die nog niet in de gelegenheid zijn geweest deze reminder.
7. Parkeerprobleem: Een aantal ouders heeft gehoorgegeven aan onze vorige oproep niet
meer te parkeren bij de vuilniscontainers, daar zijn we blij mee. Helaas is het nog steeds
druk tijdens de breng en ophaalmomenten. Binnenkort is het donker en wordt het weer
slechter. We willen toch niet dat er eerst iets mis gaat? We zijn met de gemeente in
overleg. Heel graag uw medewerking om of met de fiets naar school te komen of de auto
elders te parkeren. Bij de flats aan de overkant van onze school is ook ruimte.

8.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT voor de TSO KALEIDOSCOOP

Altijd al met kinderen willen werken? Dan is dit je kans! Wij zijn op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die samen met ons de kinderen een ontspannen overblijf willen aanbieden.
Als vrijwilliger ontvang je een vergoeding van € 10,- netto per keer en ben je minimaal 1
dag per week beschikbaar tussen 12:00 en 13:15.
Interesse? Neem contact op met onze coördinator via: linda.komdeur@partou.nl

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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