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Beste ouders en/of verzorgers,
Alle kinderen hebben vandaag hun rapport gehad, voor veel kinderen toch een bijzonder
momentje, trotse kinderen of soms even teleurgesteld. Afgelopen woensdag was de
start van de tweede ronde workshops, fijn zoveel enthousiaste kinderen en helpende
ouders. Er worden weer mooie dingen gemaakt en ondernomen. De komende weken de
gesprekken, u heeft voor het eerst via Parro kunnen inschrijven, we zijn benieuwd naar
jullie ervaring daarmee. Een fijn weekend toegewenst namens het hele team.
1. Agenda komende weken
Maandag 11 februari: start portfoliogesprekken
Dinsdag 12 februari: avond voor portfolio gesprekken
Woensdag 13 februari: workshops
Maandag 18 februari: petjes en hoedjes dag
Maandag 18 februari: gevonden voorwerpen liggen in de hal
Woensdag 20 februari: workshops en gekke haren dag
Vrijdag 22 februari: carnaval, ’s middags alle leerlingen vrij. Scoop nr. 12
Maandag 25 februari: voorjaarsvakantie
2. Website bijgewerkt met…..
3. Gevonden voorwerpen
Op maandag 18 februari liggen de gevonden voorwerpen in de hal. De spullen die er
vrijdag nog liggen gaan naar het goede doel.
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4. Luxe verzuim
Leerlingzaken gaat op vrijdag 22 februari aandacht schenken aan het zogenaamde luxe
verzuim. Zij gaan niet controleren bij de scholen zelf maar optreden als school
vermoedens heeft van ongeoorloofd verzuim. Zij gaan na melding een huisbezoek
afleggen.
5. Instroom groep
Na de vakantie starten we met onze dertiende groep, de Dikkie Dik klas. De ouders van
de leerlingen voor deze groep zijn inmiddels op de hoogte. Juf Georgette en juf Ineke
zullen samen voor deze groep staan. Juf Georgette op maandag en dinsdag, juf Ineke de
rest van de week. Juf Georgette werkt op de Toermalijn maar zij kan tot de
zomervakantie op Kaleidoscoop ingezet worden. Juf Ineke staat nu voor groep 3 dit zal
na de vakantie veranderen. Voor groep 3 gaat juf Thonny vier dagen werken en juf
Miriam van Huizen komt op vrijdag. Juf Miriam heeft vorig jaar tijdelijk op Kaleidoscoop
gewerkt. De Dikkie Dik klas komt in een deel van de speelzaal. We zijn aan het
onderzoeken hoe we er voor kunnen zorgen dat de kleuters kunnen gymen.
6. Wisseling stagiaires: Een aantal van onze stagiaires gaan van klas wisselen:
- Juf Martine gaat van groep 6 naar groep 1-2 de Circusklas, zij is daar op maandag
- Meester Rick gaat van groep 5-6 naar groep 3 de Sterrenklas, hij is daar op maandag
- In groep 1-2 de Pluk van de Pettefletklas start juf Tamara, zij doet haar WPO stage bij
ons op school, dat houdt in dat zij haar laatste stage loopt voor haar diplomering. Zij
staat, na ingewerkt te zijn, zelfstandig op donderdag voor de klas. Juf Susan is in
school en doet andere werkzaamheden.
7. Invalproblematiek en staking Afgelopen week hebben wij te maken gehad met ziekte en
afwezigheid van meerdere personeelsleden. Dat is de reden dat wij afgelopen week aan
ouders van een aantal klassen moesten vragen hun kind(eren) thuis te houden. Dank voor
alle medewerking en begrip. Zoals u wellicht in de media meekrijgt is het steeds lastiger
om personeel te vinden voor ziektevervanging. Ook op onze school worden die
mogelijkheden minder. Meester Luc, die daarvoor te vragen was, staat bijna de hele week
voor de groep. Wanneer een van onze onderwijsassistenten een groep vervangt missen
we de ondersteuning en bij het verdelen van een groep kinderen geeft dat werkdruk. Een
hoop dilemma’s waar we regelmatig tegen aan lopen. Voor 15 maart is er een oproep
gedaan voor een landelijke staking, we zijn op school in overleg hoe we daarmee om
willen gaan. De leerkrachten zijn blij met de loonsverhoging die zij onlangs hebben
gekregen. Maar de zorgen om de toekomst van ons onderwijs zijn bij iedereen aanwezig.
Zodra wij een besluit hierover genomen hebben brengen wij u op de hoogte.
8. Vervolg Carnaval
Zoals beloofd zouden we jullie nog informatie geven over de optocht tijdens Carnaval op
vrijdag 22 februari.
We willen graag met alle groepen om 11:00uur gaan verzamelen op het schoolplein, hier
zullen we een lange rij vormen om de optocht te kunnen starten. We hopen rond 11:10
uur à 11:15 uur te starten met de optocht.
De route wordt als volgt:
Wijenburg, Teylingen, Westhove, Zuylen, Twickel weer naar de Teylingen en dan via de
Wijenburg lopen we weer terug naar het schoolplein. Daarna gaan alle kinderen nog even
terug naar hun eigen groep om de dag af te sluiten.
U bent van harte uitgenodigd om tijdens onze optocht te komen kijken langs de gehele
route. Wilt u er wel rekening mee houden dat wij met de groepen over de stoep lopen.
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Op deze ochtend willen we u vragen om de kinderen gewoon eten en drinken mee te
geven. Ze krijgen wel wat extra `s op deze feestelijke dag, maar het zal niet voldoende zijn
als pauzehap.
Denken jullie nog aan de hoedjes- en petjesdag op maandag 18 februari, op woensdag 20
februari is het gekke harendag! En de 22e mogen ze natuurlijk verkleed naar school
komen.
Wij hebben er al zin in! Tot dan!
9. Honden op het plein
We zien meer honden op het plein bij het halen van de kinderen. Wilt u als u een hond
mee heeft achter op het plein gaan staan, een aantal kinderen vinden het best spannend.
Alvast bedankt voor uw medewerking
10. Beweeg pad
We zijn met een aantal mensen aan het kijken hoe we binnen school een beweeg pad
kunnen realiseren. Een beweeg pad is fijn voor die kinderen die wat extra beweging nodig
hebben maar ook mooi is het voor bewegend leren.
11. Buitenmateriaal bovenbouw
Met de leerlingenraad hebben we een aantal leuke spellen uitgezocht waar zij buiten mee
aan de slag kunnen. We schaffen dit aan van de donatie van de DEKA markt. De
materialen zijn in bestelling.
12. INO-Bot
Na de Bee-bots hebben we nu een aantal INO-bots aangeschaft. Hiermee kunnen de
kinderen zich meer verdiepen in het programmeren aan de hand van het
computerprogramma Scratch. Een mooie uitbreiding

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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