Nieuwsbrief van Interconfessionele Basisschool “Kaleidoscoop” schooljaar 2018 - 2019,
Website: www.icbkaleidoscoop.nl E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl
jaargang 9, nr. .; 4
INHOUD:
1. Agenda komende weken
2. Website bijgewerkt met
3. Welkom
4. Telefoonnummers in Parnassys
5. Leerlingenraad
6. Workshops
7. Gevonden voorwerpen
8. Stepjes
9. Bijlage: Informatie nieuwbouw
Aankondiging herfstviering
Beste ouders en/of verzorgers,
Nog een weekje dan hebben we herfstvakantie, ik hoor al van veel kinderen om me heen
dat ze daar zin in hebben. Het weer is nog steeds heerlijk en daar hebben we vandaag
extra van genoten tijdens de sponsoractie “racen voor lezen”. Een geslaagde en goed
georganiseerde actie. Het geld stroomt binnen, volgende week gaan we alles bij elkaar
optellen en we zullen het eindbedrag laten weten. We krijgen signalen dat de afgelopen
periode voor een groot aantal kinderen druk is geweest. We nemen dit mee en zullen als
team ook deze periode goed evalueren.
1. Agenda komende weken
- Vrijdag 19 oktober: studiedag, alle leerlingen vrij
- Maandag 22-10 t/m vrijdag 26-10: herfstvakantie
- Woensdag 31 oktober: start eerste ronde workshops (bij voldoende begeleiding)
- Vrijdag 2 november: Scoop nummer 5
2. Website bijgewerkt met…..
3. Welkom
Fay en Liz in de groepen 1-2

1

4. Telefoonnummers in Parnassys: Er komen verzoeken binnen om verschillende mobiele
nummers te noteren in Parnassys, ons leerlingvolgsysteem. Dit is niet mogelijk wij
kunnen bij het thuisnummer maar 1 mobielnummer noteren. Meestal is dat het nummer
van de moeder.
5. Leerlingenraad: De nieuwe leerlingenraad is gekozen, uit groep 5 Joëlle, uit groep 5/6
Merel, uit groep 6 Julian, uit groep 7 Daan en uit groep 8 Marieke. Veel succes dit
schooljaar. Maandag 15 oktober zitten we voor he teerst bij elkaar en de leerlingen
zullen voor het eerst in actie zijn met de open ochtend.
6. Workshops: Na de herfstvakantie starten de workshops weer. Een aantal ouders heeft
zich al opgegeven via het opgave formulier, dat is fijn. Helaas hebben wij nog niet
voldoende ouders. We hopen op voldoende ouders om de workshops door te kunnen
laten gaan. Wie vindt het leuk en heeft tijd op (één van) de volgende data:
31-10, 7-11, 14-11 2018
6-2, 13-2, 20-2 2019
22-5, 29-5, 5-6 2019
Er is een klein budget en u kunt ook voor 1 periode kiezen natuurlijk. U kunt zich
aanmelden bij Jolanda van Duinkerken.
7. Gevonden voorwerpen: In de hal liggen volgende week de gevonden voorwerpen van de
eerste schoolperiode. De spullen die er vrijdag nog liggen krijgen een goede bestemming.

8. Stepjes: De stepjes staan netjes buiten op de daarvoor bestemde plek. In het verleden is
er wel eens een stepje weggehaald. Als het mogelijk is een stepje op slot te zetten is dat
verstandig.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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