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1. Agenda komende weken
- Woensdag 21 november: Kaleidosterren, optredens van groep 1 t/m 5/6
- Week 48: voorlopig advies gesprekken groep 8
- Maandag 26 en dinsdag 27 november: juf Anneke Kanjertraining,
Anita voor de groep.
- Maandag 26 november: groep 8 naar Groevenbeek
- Vrijdag 30 november: Scoop nr. 7
- Onder punt 6 en 7 belangrijke data rondom Sint- en kerstactiviteiten

juf

2. Website bijgewerkt met…..
3. Welkom

Benthe in groep 1-2
Heel veel plezier bij ons op school.

4. Studiedag 19 oktober: Tijdens de studiedag zijn we de hele dag bezig geweest met de
visie van de school. De school groeit en daarmee ook het team. We hebben met elkaar
gekeken waar we nu staan en hoe gaan we verder. Dit zal het hele jaar tijdens
vergaderingen en studiedagen terug komen in de vorm van overleg maar ook scholing op
verschillende gebieden. Aansluitend aan de studiedag was er een teamuitje, we zijn
creatief met bloemen geweest en hebben gezellig samen gegeten. Een waardevolle dag.
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5. Wedstrijd namen bedenken voor een aantal
ruimtes: Aan het begin van het schooljaar zijn
er een aantal ruimtes voor ondersteuning in
gebruik genomen. Deze hadden de namen “RT
kamer” en “het oude kopieerhok”. Door middel
van een wedstrijd, zodat alle kinderen mee
konden denken zijn er nieuwe namen ontstaan.
De ruimte boven heet nu de “Denktank” en de
ruimte beneden “werk ‘ndenk kwartier”. Deze
namen zijn bedacht door Ivar en Levi.

6. Sintactiviteiten: Morgen arriveert Sint weer in Nederland. Op school gaan we daar zeker
aandacht aan besteden. De kinderen van de groep 1 t/m 5 hebben al bijzondere post
ontvangen. Hier zaten pietenplaatjes in, wat daar de bedoeling van is zal later duidelijk
worden. Graag vast jullie aandacht voor het volgende:
- 20 november: de groepen 5/6 t/m 8 gaan lootjes trekken.
- 28 november: een Pietencircuit voor de groepen 1 t/m5 (groep 1,2 en 3 van juf Linda/
Tifène van 9.00 uur tot 10.00 uur, de overige groepen van 11.00 uur tot 12.00 uur.
- 28 november: de kinderen mogen hun schoen zetten, in week 48 mogen de kinderen
vanaf maandag hun schoen meenemen.
- 3 december: de kinderen van groep 5/6 t/m groep 8 zijn om 15.00 uur uit, zij mogen
dan hun surprise ophalen, deze worden ten toon gesteld in de speelzaal.
- 5 december het Sinterklaasfeest, verdere informatie hierover horen jullie later
7. Kerstactiviteiten: voor de agenda vast een aantal belangrijke data rondom de kerst:
- Woensdagavond 19 december: kerstmusical voor de ouders, broertjes/zusjes,
opa’s/oma’s van groep 7
- Donderdag 20 december: leerlingen ’s middags vrij, ‘s avonds kerstdiner de tijden
volgen nog.
- Vrijdag 21 december: pyjama dag en leerlingen ’s middags vrij.
8. Uitbreiding lokalen: Er vinden gesprekken plaats met de gemeente, Panta Rhei,
Kaleidoscoop en de architect over uitbreiding van lokalen, door de gemeente binnen
Panta Rhei. Deze lokalen komen boven het Kindcentra. De lokalen zullen in gebruik
worden genomen door Panta Rhei en Kaleidoscoop. Het doel is deze lokalen schooljaar
2020-2021 in gebruik te gaan nemen. We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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