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INHOUD:
1. Agenda komende weken
2. Website bijgewerkt met
3. Welkom
4. Vakantierooster 2019-2020
5. Workshops
6. Schoonmaken kleuter wc’s
7. Instroomgroep
8. Aanmelden van broertjes/zusjes
9. Carnaval
10. Bijlagen: info over wetenschapsmiddag voor de groepen 7 en 8 en kunst
Beste ouders en/of verzorgers, een mooi winter plaatje,
met dank aan een ouder. De kinderen hebben genoten
van de sneeuw. Heerlijk sleeën en glijden op het plein.
Dit keer de Scoop op zaterdag, een dag later door een
bezoek aan de NOT. We hebben weer mooie dingen
gezien, onder andere op het gebied van digitale
geletterdheid en hoogbegaafdheid. Ook zijn er mooie
boeken aangeschaft van het sponsorgeld waaronder
zoeklichtboeken speciaal voor de kinderen met dyslexie. De CITO toetsen zitten er bijna op,
er zullen hier en daar nog wat vakken afgerond worden en dan op naar de rapporten. Een
fijn weekend.
1. Agenda komende weken
- Maandag 28 januari om 17.00 uur Parro open voor het inschrijven voor het
portfoliogesprek
- Maandag 4 februari: studiedag, alle leerlingen vrij
- Woensdag 6 februari: workshops
- Vrijdag 8 februari: de kinderen krijgen hun portfolio mee
- Maandag 11 februari: start portfoliogesprekken
- Dinsdag 12 februari: avond voor portfolio gesprekken
- Woensdag 13 februari: workshops
- Maandag 18 februari: petjes en hoedjes dag
- Woensdag 20 februari: workshops en gekke haren dag
- Vrijdag 22 februari: carnaval, ’s middags alle leerlingen vrij
- Maandag 25 februari: voorjaarsvakantie
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2. Website bijgewerkt met…..
3. Welkom
In groep 1-2 Finn,
heel veel plezier bij ons op school

4. Vakantierooster 2019-2020
Hieronder het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020. Alle basisscholen hanteren
hetzelfde rooster. Het voortgezet onderwijs wijkt hiervan af. Dit heeft te maken met het
vastgestelde examenrooster.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

21-10 t/m 25-10
23-12 t/m 3-1
24-2 t/m 28-2
10-4 t/m 13-4
27-4 t/m8-5 (incl. Koningsdag)
21-5 t/m 22-5
1-6
20-7 t/m 28-8

5. Workshops
Voor de groepen 3 t/m 8 komt de tweede ronde workshops er aan. Deze zijn op 6, 13 en
20 februari. Fijn dat er voldoende ouders zijn om te helpen bij het begeleiden van de
groepjes. Dank jullie wel.
6. Schoonmaak kleuter wc’s
Op dinsdag en donderdag worden de kleuterwc’s door een medewerker van school rond
12.00 uur extra schoongemaakt. Op maandag doet een ouder dit. Het zou fijn zijn als er
meerdere ouders zijn die dat op een maandag willen doen dan kan er een rooster
gemaakt worden. U kunt zich bij Jolanda aanmelden.
7. Instroomgroep
Op 16 januari hebben er sollicitatiegesprekken plaatsgevonden, we zijn rond met de
aanname van de leerkrachten hiervoor. Binnenkort worden de ouders van de leerlingen
van de instroomgroep op de hoogte gesteld.
8. Aanmelden van broertjes/ zusjes
Zoals jullie merken groeit de school hard. Om goed voorbereid te zijn op de groei vragen
wij u om broertjes/ zusjes van kinderen die al op Kaleidoscoop naar school gaan rond hun
derde jaar aan te melden. Bij voorbaat dank.
9. Carnaval
Dit jaar vieren we carnaval. Zoals u al in de agenda ziet op 22 februari. In die week doen
we op maandag 18 februari aan hoedjes en petjes dag, kinderen mogen een leuke hoed of
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pet op die dag. Op woensdag 20 februari doen we aan gekke haren dag, ik ben benieuwd
wat voor kapsels er dit jaar te bewonderen zijn. Op vrijdag mogen de kinderen uiteraard
verkleed naar school. We willen graag in een optocht door de wijk lopen, informatie
hierover volgt later. We maken er een gezellige dag van. ’s Middags zijn de kinderen vrij.
10. Bijlagen
- Kunst
- Wetenschap

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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