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Beste ouders en/ of verzorgers, 
Nog een week tot aan de kerstvakantie. Een gezellige week met een heuse kerstmusical en 
het kerstdiner. Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet de afgelopen periode en de 
komende week. Door alle hulp hebben er veel leuke activiteiten plaats kunnen vinden, dat is 
hartstikke fijn. 
 
 

1. Agenda komende weken 
 

- 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 zie verder onder nummer 4. 

- Vrijdag 21 december:  pyjama dag en leerlingen ’s middags vrij  
- Maandag 7 januari 2019: Studiedag alle leerlingen vrij 
- Vrijdag 11 januari: Scoop nummer 9 
- Maandag 14 januari: start CITO toetsen in de groepen 3 t/m 8 verdeeld over 2 weken. 
 

2. Website bijgewerkt met….. 
 

3. Welkom 
 
 
Javyel, Lily, en Yassira in de groepen 1-2 
 
Veel plezier op Kaleidoscoop 
 

http://www.icbkaleidoscoop.nl/
mailto:info@icbkaleidoscoop.nl
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4.     Kerst:   
De school is in kerstsferen gebracht en in de klassen wordt het steeds gezelliger met mooie 
kerststukjes of een kerstknutsel. 
Inmiddels hangen de lijsten met gerechtjes en de inschrijflijsten voor de obers op de deur. 
Maandag worden er 2 obers per klas geloot. 
 
Donderdag 20 december voert groep 7 voor alle klassen de kerstmusical op en zijn alle 
kinderen 12.15 uur uit. 
17.15 u gaan de deuren weer open zodat iedereen het drinken of gerechtje in de klas kan 
brengen.  
Het kerstdiner start 17.30 uur en eindigt voor de kleuters om 18.30 uur en vanaf groep 3 om 
18.45 uur.  
Vanaf dit tijdstip kunnen de kinderen bij de klassen worden opgehaald. 
 
Vrijdag 21 december is het pyjama dag, alle kinderen mogen in pyjama of onsesie naar school 
komen. We vieren kerst in de klas en maken er verder een gezellige ochtend van. Om 12.15 
uur begint voor alle kinderen de welverdiende vakantie! 
 

 
5.Kerstpakkettenactie: Ook dit jaar doen we als school weer mee met de 
kerstpakkettenactie. Er worden levensmiddelen ingezameld voor ongeveer 250 gezinnen die 
rond moeten komen van een minimum inkomen. Zo hebben zij een leuk extraatje. De 
kinderen mogen  iets meenemen om kerstpakketten te maken. De producten mogen op de 
rechthoekige tafel in de hal naast de kerstboom neergezet worden. Vrijdag 21 december 
worden de producten opgehaald. Namens de organisatoren bedankt. 
  
6.Een cheque van de Deka markt:  

Bij de Deka markt is een actie geweest waarvoor je een initiatief 
mocht insturen. Groep 8 heeft dat gedaan voor buiten 
speelgoed voor de bovenbouw. Zaterdag 1 december hebben 
we deze cheque in ontvangst genomen, de kinderen in de 
bovenbouw gaan overleggen wat daarvoor aangeschaft wordt. 
 

 

 

 

 

7.Aanschaf boeken: In verschillende groepen zijn er al mooie boeken aangeschaft voor het 
sponsorgeld. In beide groepen 3 een mooie serie bibliotheekboekjes die aansluiten bij de 
methode. In de groepen 5, 5/6 en 6 een aantal series waaronder een serie Geronimo boeken 
en in de groepen 4 ook een mooi pakket. We kunnen nog even door want het geld is nog niet 
op. Hartstikke fijn. Heeft u thuis nog boekjes voor beginnende lezers die niet meer door uw 
eigen kinderen gelezen worden dan houden de leerkrachten van de groepen 3 zich 
aanbevolen. 
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8. Onlangs aangeschaft:  

 

We zijn op school erg enthousiast over de Bee-bot. Het is een mooie tool om kinderen 
kennis te laten maken met programmeren. De kinderen leren een strategie gebruiken 
om een probleem op te delen in stapjes om tot een oplossing te komen, de start van het 
programmeren. Binnenkort zullen we deze aanschaf uitbreiden met spelmatten en Ino-
Bots.  
 
9. Bijlagen:     

- Verkeersplan 
- GGD: tips omtrent het afsteken van vuurwerk 

 
 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


