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Beste ouders en/ of verzorgers,
Voor de kinderen al even weekend en voor ons bijna, wat heerlijk dat het zulk lekker weer is. We
hebben 2 goede studiedagen achter de rug. Op donderdag zijn we samen en in groepen bezig
geweest over onder andere de visie. In de onderbouw en de groepen 3 is gewerkt en gesproken
over beginnende geletterdheid, gecijferdheid en motoriek. In de midden en bovenbouw heeft men
zich bezig gehouden met taalrondes en de ondersteunende methode daarvoor en muiswerk. Na de
lunch hebben we samen naar een vernieuwd gedragsprotocol gekeken en een terugkoppeling gehad
van een leerkracht die een congres over echtscheidingen en school heeft bijgewoond . Daarnaast zijn
we met een stuk werkverdelingsplan bezig geweest en hebben we de schooltijden besproken. Het
team heeft de wens uitgesproken om te onderzoeken of we voor alle leerlingen dezelfde schooltijden
kunnen gaan hanteren. Dit heeft nogal wat voeten in aarde. Wanneer we hier verder mee zijn, zullen
ouders hierin meegenomen worden. Op vrijdag heeft er veel onderling overleg plaats gevonden en
zijn er verschillende voorbereidingen voor de komende periode getroffen.
1. Agenda komende weken
Woensdag 3 april: boomfeestdag
Vrijdag 5 april: schooltoneel voor de groepen 5 t/m 8 om 10.30 uur begint de voorstelling. De
groepen vertrekken om 10.00 uur
Week 15 en 16: de Entreetoets voor groep 7
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
Dinsdag 16 en woensdag 17 april CITO eindtoets voor groep 8
Donderdag 18 april: paasviering, gewijzigde datum
Vrijdag 19 april: begin van de april/mei vakantie
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2. Welkom
Marko, Linde, Everdean, Khaleesi, Casper, en Elena bij de
groepen 1-2.
Heel veel plezier bij ons op school.

3. Kies: in de bijlage een folder met toelichting over KIES. KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding,
hiervoor is een spel en praatgroep opgericht voor kinderen van de groepen 4 t/m 8. Mocht u
interesse hebben, in de folder en flyer kunt u hier meer over lezen.
4. 2- CHEAP en sponsoring: van dit bedrijf hebben wij ballen en tafeltennisbatjes gesponsord
gekregen, we zijn er hartstikke blij mee, hartstikke bedankt.
5. Kerkschoolgezinsdienst
Beste ouders,
Op vrijdag 12 april hebben we de jaarlijkse KSG-dienst. Dit jaar is het tijdens schooltijd. Samen
met de Kerk, de School en de Gezinnen vieren we graag het Palmpasen met elkaar. Alle groepen
zijn betrokken bij de invulling van de dienst, in de vorm van een liedje, een toneelstukje, een
gebed of een verhaal. U bent als ouders van harte welkom om hierbij te zijn en mee te kijken en
luisteren!
Alle kinderen worden verwacht om 8:30 uur in de Open Haven. De deur is om 08:15 uur open.
De kinderen mogen bij hun juf en/of meester zitten op de voorste rijen van de kerk. De ouders
zitten op de rijen er achter.
Tijdens de dienst zal er een presentatie zijn van enkele jongeren vanuit de Malawi-groep. Dit zijn
jonge Zeewoldenaren die komende zomer afreizen naar Malawi om in het vissersdorp Bolera
o. a. de bouw van een lerarenhuis te realiseren. De leraren wonen nu erg ver weg van de school.
Wij willen deze groep met de Kaleidoscoop van harte ondersteunen. Daarom willen we kinderen
en ouders vragen om een financiële bijdrage mee naar de kerk te nemen om in het
collectemandje toe doen. Ook zullen er tot 14 mei grote appelkisten in de hal staan. Hierin zullen
we lege flessen inzamelen. De opbrengst daarvan gaat ook naar het project in Malawi.
Voor de kinderen van de groepen 1-4 worden er auto's geregeld om de kinderen na de dienst
weer terug naar school te brengen. Via Parro kunt u zich te zijner tijd bij de groep van uw kind
aanmelden om een groepje kinderen in de auto mee te nemen. De kinderen van groep 5/6-8
fietsen terug naar school. Ook hiervoor is elke groep op zoek naar één vader of moeder die voor
de veiligheid en het overzicht mee fietst.
Na afloop zullen de leerkrachten op school met hun groep, onder het genot van een bekertje
limonade en iets lekkers, napraten en lekker knutselen en/of spelletjes spelen.
We hopen vele ouders te mogen ontmoeten op ons feest.
Hartelijke groet, het team.
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6. Levering hygiëne middelen: door omstandigheden zijn vandaag (vrijdag) de hygiëne
middelen niet geleverd. Van een aantal producten hebben wij genoeg op voorraad maar
van het toiletpapier niet. Fijn als kinderen aanstaande maandag zelf een rol toiletpapier
mee nemen. Alvast bedankt voor de medewerking.
7. Bijlagen.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop

pagina 3 van 2

