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Beste ouders en/of verzorgers,
Wat een mooie viering vanmorgen met alle kinderen van Kaleidoscoop en veel ouders. De
kinderen zijn op school de afgelopen weken druk bezig geweest met het oefenen van de
liedjes en toneelstukjes en dat was goed te merken. De organisatie van het brengen van de
kinderen en weer terug naar school verliep goed.
Nog een week tot aan de april/meivakantie met nog een aantal activiteiten die u in de
agenda terug kunt vinden. Daarna alweer de laatste periode tot aan de zomervakantie. In die
periode zal ik u verder op de hoogte brengen en houden over onder andere huisvesting,
groepsverdeling en later de verdeling van de leerlingen en leerkrachten.
1. Agenda komende weken
Maandag 15 april: de schoolfotograaf
Dinsdag 16 en woensdag 17 april: CITO eindtoets voor groep 8
Donderdag 18 april: Paasontbijt en activiteiten
Vrijdag 19 april: begin van de april/mei vakantie
Vrijdag 10 mei: Scoop nummer 16

1
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Elena, Olivier, Liam, Lisanne,
Lorraine en Finn in de groepen 1-2.
Heel veel plezier bij ons op school.

3. Juf Susan en Arjan: Namens juf Susan en Arjan wil ik alle ouders en kinderen
bedanken voor de mooie werkjes, kaarten en alle lieve woorden. Na een bijzondere
week hebben zij op zaterdag afscheid genomen van Duuk. Daarna hebben we elkaar
gesproken, dat was fijn. Juf Susan krijgt alle ruimte om te herstellen, we hebben daar
regelmatig contact over.
4. Partou: Vrijwilligers gezocht tussen schoolse opvang Kaleidoscoop. Altijd al met
kinderen willen werken? Dan is dit je kans! Wij zijn op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die samen met ons de kinderen een ontspannen overblijf willen
aanbieden. Als vrijwilliger boven de 22 jaar ontvang je een vergoeding van € 10,netto per keer en ben je minimaal 1 dag per week beschikbaar tussen 12:00 en 13:15.
Interesse? Neem contact op met onze coördinator via: linda.komdeur@partou.nl
5. Vooraankondiging avondvierdaagse: Beste Allemaal,
Nog maar 2 maanden en dan gaat de avond4daagse 2019 alweer van start! 4-5-6-7
juni, Wij (Sander en Marjolein) zouden het ontzettend leuk vinden om ook dit jaar
weer de avond4daagse vanuit de Kaleidoscoop te organiseren. Echter kunnen wij dit
niet zonder hulp. Voorgaande jaren hebben wij nog “teveel” zelf moeten doen. Dat
willen wij dit jaar graag anders! Wij willen daarom nu alvast een oproep doen voor
hulp. Dat wil zeggen minimaal 2 vrijwilligers per avond op 2 verschillende posten.
Voor de vrijwilligers is het wel zo makkelijk en gezellig om dit samen met iemand te
doen. Wat betekent 4 (of meer) vrijwilligers per avond....Op de vrijdagavond zou een
paar extra handen tijdens het uitdelen van de medailles ook heel welkom zijn! Hoe
meer handen hoe sneller iedereen zijn medaille heeft! Wie o wie wil ons helpen om
ook dit jaar weer de avond4daagse tot een succes te laten zijn voor alle kinderen van
de Kaleidoscoop die mee lopen! Stuur ons z.s.m. een PB of mailtje
naar icbkaleidoscoop@hotmail.com Mochten wij niet voldoende vrijwilligers hebben
om ons te helpen dan kan het zijn dat wij helaas dit jaar besluiten om niet de
avond4daagse te organiseren voor de Kaleidoscoop.
Groetjes Sander en Marjolein

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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