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1. Agenda komende weken
- Donderdag 28 maart studiedag
- Vrijdag 29 maart studiedag en Scoop nummer 14
- Woensdag 3 april boomfeestdag
- Vrijdag 5 april: schooltoneel voor de groepen 5 t/m 8 om 10.30 uur
- Maandag 8 april: bestuursvergadering
- Dinsdag 9 april: verkeersexamen voor groep 7
- Woensdag 10 april: afsluiting van het schoolthema
- Vrijdag 12 april: KSG dienst in de Open Haven, groep 6 voetbaltoernooi, groep 7
basketbaltoernooi
- Maandag 15 april: de schoolfotograaf
- Woensdag 17 april: paasviering
- Vrijdag 19 april: begin van de april/mei vakantie

2. Welkom

Daan, Darren, Anna-Lize, Robin, Joey in de groepen 1-2 en
Dean in groep 3 en Luke in groep 6.
Heel veel plezier bij ons op school.
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3. 300ste leerling
Afgelopen maandag 11 maart hebben we gevierd
dat onze 300ste leerling, Darren, officieel op
Kaleidoscoop is begonnen. Hij kreeg een
caleidoscoop en voor alle kinderen was er een
aanvulling op onze Kapla plankjes. Zo bouwen we
samen verder aan onze school. Op de foto staat ook
Romy, onze 200ste leerling. Micaela, onze 100ste
leerling staat niet op de foto zij was met haar klas naar het Anne Frank huis.
4. Veel activiteiten
De agenda tot aan de april/mei vakantie is opgenomen in deze Scoop. Veel activiteiten
zoals jullie kunnen zien. We zijn gestart met ons project Culturele Haven. Daarvoor
vinden er activiteiten in en buiten de school plaats. Deze activiteiten worden via de eigen
leerkracht gecommuniceerd. We beseffen ons dat het drukke weken zijn.
5. Voorzitter ouderraad
De huidige voorzitter van de ouderraad heeft aangegeven met ingang van volgend
schooljaar te willen stoppen met haar rol als voorzitter. Langs deze weg willen we vragen
wie het leuk vindt om deze taak over te nemen. U kunt het laten weten aan Jolanda
jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl Vragen over de taak kunnen via haar beantwoord
worden.
6. Staking op 15 maart.
Als team hebben wij actie gevoerd, een deel van het team in Den Haag
en een deel in ons eigen dorp in de wijk en op de markt.

7. Vooraankondiging kerkschoolgezinsdienst
Op vrijdag 12 april om 8.30 uur is onze kerkschoolgezinsdienst. Dit jaar houden wij die in
de Open Haven. We doen dit samen met dominee Elsbeth. Tijdens de viering zal er
aandacht zijn voor Malawi, een aantal jongeren gaan daar vrijwilligerswerk doen. De
collecte zal daarvoor bestemd zijn. Een deel van de groepen zal op de fiets gaan, een
deel zal met auto’s gaan. Nadere informatie volgt in de Scoop op 29 maart a.s.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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