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Carnaval 2019, wat een
geweldige optocht. Alle
kinderen en leerkrachten
prachtig verkleed. Fijn dat we
zoveel toeschouwers hadden.
Fijne vakantie voor iedereen

1. Agenda komende weken
Maandag 4 maart: start schoolthema Culturele Haven en van de Dikkie Dik klas
Maandag 11 maart: groep 8 naar het Anne Frank huis
Vrijdag 15 maart: Kaleidosterren groep 6
Vrijdag 15 maart: Scoop nummer 13

2. Website bijgewerkt met…..
Bestuur op Kaleidoscoop
3. Welkom

Juf Georgette in de Dikkie Dik klas en juf Miriam welkom
terug in de Sterrenklas.
Fijn dat jullie ons team komen versterken.
1

4. Max: Juf Iris is afgelopen woensdag, 20 februari, bevallen van een gezonde zoon. Hij heet
Max. Wij wensen Niek en Iris veel geluk voor en met Max en Sen natuurlijk met zijn
broertje.
5. Ontruiming: Afgelopen dinsdag hebben wij een aangekondigde ontruiming gehad. Deze
is goed verlopen de school was snel leeg, alle groepen wisten hun plek op het plein snel
te vinden. Er volgen nog 2 ontruimingen. 1 waarvan alleen de leerkrachten op de hoogte
zijn en 1 waarvan alleen de BHV en Jolanda op de hoogte zijn.
6. Gym kleuters: Na de vakantie is de speelzaal niet meer beschikbaar voor kleutergym. We
hebben hier intern overleg over gehad en zijn tot een oplossing gekomen. Op vrijdag
gaan de groepen die gym hebben in de gymzaal aan de overkant van onze school korter
naar gym. Zo kunnen de kleutergroepen op vrijdag het eerste uur gebruik maken van de
gymzaal. De leerkrachten uit de onderbouw zullen zelf communiceren hoe zij dit in gaan
vullen.
7. Buitenspelmateriaal DEKA markt
Een poos geleden hebben wij via
een sponsoractie van de DEKA
markt een mooi bedrag gekregen
voor buiten materiaal met name
voor de bovenbouw. Samen met de
leerlingenraad hebben we mooi
spullen uitgezocht. Een aantal
coöperatieve spellen, borden die
ook op het beweeg pad gebruikt
kunnen worden, tafeltennisbats en
ballen voor alle groepen.

8. Staking 15 maart
Wij zullen op 15 maart niet staken. De staking is niet door alle bonden uitgeroepen,
daardoor is de verdeeldheid in het land groot. Wel gaan we met de geledingen (MR en
bestuur) in overleg hoe wij in de toekomst onze vervanging bij ziekte willen gaan regelen.
We voelen de werkdruk doordat:
- Inval leerkrachten er niet zijn
- Wij groepen verdelen
- Wij ondersteunend personeel voor de groep vragen waardoor ondersteuning wegvalt
voor veel leerlingen
Er moet iets gebeuren voor de toekomst van ons onderwijs. Wij houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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