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INHOUD:
1. Agenda komende weken
2. Website bijgewerkt met
3. Welkom
4. Sponsoractie “racen voor lezen”
5. Sint Maarten
6. Ouderenquête

Beste ouders en/of verzorgers,
Na een herfstvakantie met mooi weer heeft nu het herfstweer wel zijn intrede gedaan.
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Ook in de centrale hal is te zien
dat het herfst is, met dank aan Rina, een ouder van onze school. Veel kinderen staan er
met plezier een poosje te kijken.
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1. Agenda komende weken
- Maandag 12 november: bestuursvergadering
- Woensdag 14 november: MR vergadering
- Vrijdag 16 november: Scoop nr. 6
- Woensdag 21 november: Kaleidosterren
- Week 48: voorlopig adviesgesprekken groep 8
- Vrijdag 30 november: Scoop nr. 7
2. Website bijgewerkt met…..
- Mailadres privacy beleid
- Verklaring van de accountant
- Nieuw formulier verlofaanvraag
- De schoolgids 18-19

3. Welkom
Rosa, Amylinn en Leah in de groepen 1-2.

4. Sponsoractie “racen voor lezen”: Er is een ongelooflijk mooi bedrag opgehaald, namelijk
4465,- euro. De Wilde Dieren klas heeft het meest opgehaald, net iets meer dan de
Ruimteklas. De prijsjes komen eraan. Komende weken gaan we overleggen welke boeken
we gaan aanschaffen. De leerlingenraad zal daarbij betrokken worden.
5. Sint Maarten: In verschillende groepen zijn de kinderen al aan een lampion aan het
knutselen. Dit jaar valt 11 november op zondag. Zoals u misschien al in de Aktueel heeft
kunnen lezen wordt op alle basisscholen het advies gegeven om op zaterdag 10
november Sint Maarten te gaan lopen. Dit om te voorkomen dat er op verschillende
dagen gelopen wordt. Veel plezier met de lampiontocht.

6. Ouderenquête mei 2018: We willen als Kaleidoscoop, leren, ontwikkelen en groeien. Daarom
hebben we in mei 2018 een enquête gemaild zodat u met ons mee kan denken, en ons van
feedback kan voorzien. Op de enquête hebben we 15 reacties ontvangen, bedankt daarvoor. De
enquête wordt 1 maal in de 2 jaar aangeboden, we gaan op zoek naar een gebruiksvriendelijke
versie.
De enquête is over het algemeen positief ingevuld, hier zijn we erg blij mee en trots op. De
meeste enquêtes waren anoniem ingevuld een aantal niet. Met een aantal mensen zijn we in
gesprek geweest omdat wij daar aanleiding toe zagen.
Daarna volgden 3 open vragen:
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Bij vraag 1 Wat zijn de sterke punten van de school is meerdere keren iets genoemd over:
Vriendelijke leiding en leerkrachten, open en welkom
Er is tijd voor elkaar en korte lijnen met de leerkrachten
Kinderen voelen zich thuis
Fijne communicatie
Leuke activiteiten
Maatwerk
Het gebouw

2. Bij vraag 2 Wat zijn verbeterpunten voor de school is er meerdere keren iets genoemd over
het verbeteren van:
 Een hek om het schoolplein
 Een combinatie klas kan onrust geven
 Soms rommelig
 Niet op tijd een leerkracht in de klas.
 Hygiëne rondom toiletten
 Ruimte tekort in de toekomst
3. Bij vraag 3 Dit wil ik graag nog kwijt veel individuele opmerkingen, waaronder veel
complimenten! Fijn om complimenten te krijgen over hetgeen waar wij zelf ook blij mee zijn,
trots op de sterke kanten van Kaleidoscoop. Het maakt ons ook bewust van het feit dat we
hard moeten blijven werken om deze sterke punten te behouden!
Uit deze enquête halen wij veel waardevolle informatie, de genoemde punten bij vraag 2 hebben wij
besproken en in gang gezet. Deze zullen bij verschillende vergaderingen terug komen om heldere
afspraken over te maken, om van te leren, om nog meer op 1 lijn te komen, om over te sparren op
verschillende niveaus in de organisatie.
Zijn er vragen/zijn er zorgen, schroom niet om contact op te nemen met de leerkracht, met de IB-er
of met directie. Hieronder nogmaals de mailadressen:
IB-er Mariska van Achthoven: mvanachthoven@icbkaleidoscoop.nl
Directie Jolanda van Duinkerken: jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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