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Beste ouders en/of verzorgers,
Wij wensen iedereen een geweldig nieuwjaar met veel geluk en gezondheid.
Fijn om iedereen weer op school terug te zien en de leuke, spannende en soms minder leuke
verhalen te horen. Ook het team weer terug, hier en daar iemand op een ander plekje of op
een andere dag. Binnenkort, begin februari, gaan een aantal stagiaires van groep wisselen en
zijn we druk bezig voor de instroomgroep. We beginnen volgende week met de
sollicitatiegesprekken, daarna zal de verdere invulling volgen.
1. Agenda komende weken
- Vanaf week 3 t/m week 5: CITO toetsen
- Maandag 14 januari: bestuursvergadering
- Woensdag 16 januari: sollicitatiegesprekken voor de instroomgroep
- Vrijdag 18 januari: klasbord wordt afgesloten
- Vrijdag 25 januari: volleybal groep 8 en Scoop nr. 10
2. Website bijgewerkt met…..
3. Welkom

In de groepen 1-2: Guus, Max, Eline ,
Philippe en in groep 3 Sieb.
Heel veel plezier bij ons op school

1

4. Bedankt namens de kerstpakkettencommissie: wij van de kerstpakkettencommissie
willen jullie enorm bedanken voor de grote hoeveelheid boodschappen die jullie in de
week voor en tijdens het kerstfeest op school hebben meegenomen. Toen wij op school
kwamen om de boodschappen op te halen waren we verbaasd over zoveel artikelen die
jullie met elkaar hadden ingezameld. Dit hadden wij niet verwacht. Mede dankzij jullie
heeft de commissie 271 pakketten kunnen vullen en bezorgen. De mensen die op
vrijdagavond 21 december de kerstpakketten thuis bezorgd kregen waren heel blij met
de extraatjes. Met vriendelijke groet de kerstpakkettencommissie.
5. Studiedag 7 januari 2019: Na een fijne vakantie zijn we het nieuwe jaar begonnen met
een studiedag. We hebben een waardevolle dag achter de rug met een ambitieuze
agenda. Onderwerpen die de dag gepasseerd zijn:
 Parro: Wij hebben dit al een poosje uitgeprobeerd maar ook voor ons nieuw. Er
is uitleg geweest en er zijn afspraken gemaakt hoe met een aantal zaken om te
gaan. Inmiddels heeft u thuis ook al het een en ander via de mail aan informatie
ontvangen. Fijn dat het inplannen van de portfolio gesprekken straks digitaal
kan.
 Visie: zoals eerder aangegeven buigen we ons over de visie, deze dag hebben we
ons met het werken met thema’s bezig gehouden en de taalrondes, onderdelen
van betekenisvol onderwijs.
 De portfolio inhoud hebben we besproken ook daar willen we op termijn mee
aan de slag.
 Voor de groepen 1 t/m 3 is er scholing richting spel met beredeneerd aanbod
geweest en voor de groepen 4 t/m 8 een workshop over onze WO methode Da
Vinci.
 Als laatste onderdeel, taaie kost, het cao met een werkverdelingsplan
Ook aan de orde zijn geweest de berichten van verschillende ouders betreffende de
drukke afgelopen maanden. In onze nieuwe jaarplanning nemen we dit zeker mee.
6. Planten: Vorig jaar hebben we met de leerlingenraad al geprobeerd om wat meer
planten de school in te krijgen, dit is niet echt gelukt. Bij het afscheid van groep 8 kregen
we er 2, deze doen het goed. De leerlingenraad van dit schooljaar wil toch weer een
poging doen. Bij deze: hebben jullie nog een leuke plant over thuis? Wij houden ons
aanbevolen. Om een beetje overzicht te houden graag via Jolanda.
7. Begin van de dag: Fijn om de dag op tijd te kunnen beginnen. Om 8.20 uur naar binnen
en om 8.30 uur willen we graag starten. Helpt u mee?

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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