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Beste ouders en/ of verzorgers,
De Sint activiteiten zijn in volle gang. Er worden kaartjes verzameld er is een Pieten circuit
geweest waar weer veel kinderen van hebben genoten. Dank je wel aan alle ouders die
zich hebben ingezet en bakkerij de Toren bedankt voor de heerlijke speculaas. Op school
worden er ook door veel groepen lekkere pepernoten gebakken en de schoen was ook
weer gevuld. Woensdag komt Sinterklaas op school in de bijlage een brief daarover. We
zijn benieuwd, hoe komt hij dit jaar?
1. Agenda komende weken
- Woensdag 5 december: Sinterklaasfeest
- Donderdagavond 6 december: de school wordt in kerstsfeer gebracht
- Maandag 10 december: leerlingenraad
- Donderdag 13 december: inschrijflijsten voor gerechtjes kerstdiner hangen op de deur
- Vrijdag 14 december: afsluiting van de Smarteezz en Scoop nummer 8
- Woensdagavond 19 december: kerstmusical om 19.30 uur voor de ouders,
broertjes/zusjes, opa’s/oma’s van groep 7
- Donderdag 20 december: musical voor alle groepen, alle leerlingen ’s middags vrij,
‘s avonds kerstdiner. Om 17.15 uur gaat de school open. Daarna is het kerstdiner voor
de groepen 1 t/m 3 van 17.30 uur tot 18.30 uur. Voor de groepen 4 t/m 8 van 17.30 uur
tot 18.45 uur.
- Vrijdag 21 december: pyjama dag en leerlingen ’s middags vrij
- Maandag 7 januari 2019: Studiedag alle leerlingen vrij
2. Website bijgewerkt met…..
- Agenda: 15 april 2019 komt de schoolfotograaf
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3. Smarteezz: Even bijpraten over de Smarteezz. De Smarteezz is bedoeld voor die leerlingen
die een ontwikkelingsvoorsprong hebben op rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.
Daarnaast is het belangrijk dat zij naast de extra uitdaging in de klas nog meer extra
uitdaging nodig hebben.
Wanneer werken kinderen aan de Smarteezz? Leerlingen die een
ontwikkelingsvoorsprong hebben zijn vaak gebaat bij compacten van het werk zodat er
meer tijd overblijft voor extra uitdaging. In dit geval dus de Smarteezz. Het werken aan
Smarteezz werk kan ook een deel van de weektaak zijn, dit gebeurt dan wanneer het
“verplichte” werk af is.
Voor de onderbouw (1-4) gebruiken we op dit moment een methode van 21ste eeuwse
vaardigheden. Deze omvat opdrachten die zijn gecreëerd rondom een thema. Daarbij
wordt nog gebruik gemaakt van 'nadenksels'. Deze bestaan uit uitdagende opdrachten
waarbij de leerlingen vaardigheden leren als samenwerken, filosoferen etc.
Bij de bovenbouw (5-8) wordt op de vrijdagen gebruik gemaakt van Smartgames om
vaardigheden te trainen. Ook gebruiken we de methode Zien in de klas, een methode om
te oefenen met executieve vaardigheden. Deze methode leert de kinderen gebruik te
maken van deze vaardigheden op zo'n manier dat ze zelf snappen waarom dit belangrijk
is. Daarnaast de methode Out of the Box, deze is bedoeld om het samenwerken en
creatief denken te bevorderen.
Verder werken de meeste kinderen in de bovenbouw zelfstandig of in groepjes aan
projecten. Deze projecten zijn gebaseerd op het TASC model en de taxonomie van Bloom.
Hiermee leren de leerlingen verschillende vaardigheden aan die ze helpen om informatie
en projecten in stappen op te delen. Vaak zie je dat kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong heel snel denken en gelijk op het einddoel afgaan. Hiermee
redden ze het op de basisschool meestal wel, maar zodra ze op de middelbare school
komen waar ze veel meer (onbekende) informatie moeten verwerken gaat het vaak mis.
Door de leerlingen te leren de stappen te volgen volgens een vast ritme hopen we ze
handvatten mee te geven voor de rest van hun leven.
4. Goed zichtbaar op de fiets: Fijn als de kinderen die op de fiets naar school komen goed
zichtbaar zijn. Graag uw aandacht voor goede verlichting op de fiets.
5. Vooraankondiging Parro: Na de kerstvakantie gaan wij van Klasbord over naar Parro, u
krijgt daar nog nader bericht over. Parro en Klasbord komen overeen wat berichtgeving
naar ouders toe betreft. Een meerwaarde aan Parro is dat er digitaal ingeschreven kan
worden voor ouderavonden.
6. Kleutertoiletten: Om de kleutertoiletten een hele dag fris te houden is een uitdaging.
Vanaf deze week is onze conciërge Peter op dinsdag en donderdag ’s ochtends weer
aanwezig. Hij zal op deze dagen rond 11.30 de toiletten extra schoonmaken. Voor de
maandag heeft zich voor na de kerstvakantie een ouder aangemeld. Het zou fijn zijn als
we hier een roulatieschema voor zouden kunnen maken. Zijn er nog ouders die hierin
mee willen helpen? Ik hoor het graag.
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7. Kerstmusical groep 7: De voorbereidingen voor de kerstmusical zijn in volle gang. De
kinderen hebben er zin in. Voor de kerstmusical van groep 7 zijn wij op zoek naar:
- Mexicaanse poncho's 4x
- sombrero 1x
- collectebus
- kerstmanpak
- rendierpak
- elfjespak
- sneeuw
Mocht u in bezit zijn van één van deze kostuums of rekwisieten? En mogen wij deze
lenen?
Dan heel graag even een berichtje naar: wendy@icbkaleidoscoop.nl
Namens de kinderen van groep 7; alvast bedankt!
8. Parkeerprobleem: Parkeren rond de school blijft een probleem. Wij zijn weer in overleg
geweest met de gemeente en krijgen terug dat dit bij meer scholen speelt. Het lijkt op een
aantal momenten wel rustiger te verlopen maar bij met name slecht weer is het erg druk.
Om het rond onze school rustiger te krijgen zal de handhaver volgende week weer actief
aanwezig zijn. Hij let op het parkeren op de juiste plekken en het negeren van het één
richtingsbord aan de Springendal. Ook zal op de parkeerplaats naast de Panta Rhei
gehandhaafd worden. Ik wil de ouders die inmiddels gehoor hebben gegeven aan ons
verzoek bedanken.
9. Vooraankondiging kerstviering:

10. Bijlagen: aankomst Sint en brief problematiek inval

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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