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Beste ouders en/of verzorgers,
Hier en daar wordt er langzaam aan begonnen met de citotoetsen. Omdat de portfolio
later meegaat kunnen de citotoetsen meer verspreid afgenomen worden. Dit heeft als
voordeel dat we tijdens de week van de avondvierdaagse hier rekening mee kunnen
houden. De groepsverdeling met de leerkrachten daarbij heeft onze volle aandacht,
langzaamaan komt er een plaatje. We zijn voornemens over 14 dagen een eerste opzet
te versturen. Fijn om vanmiddag een enthousiaste groep kleuters terug te zien komen
van een geslaagd kleuterfeest, op het plein en bij Hans en Grietje. Voor iedereen een fijn
weekend toegewenst.
1. Agenda komende weken
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: vrij Hemelvaart weekend
Maandag 10 juni: vrij 2e Pinksterdag
Dinsdag 11 juni: vrij studiedag
Woensdag 12 juni: vrij studiedag
Vrijdag 14 juni Scoop nummer 18
2. Welkom

Noah in groep 1
Heel veel plezier bij ons op Kaleidoscoop.

3. Portfolio en gesprekken: Zoals aangekondigd in de Scoop nummer 16 zal de portfolio
later meegaan en schuiven daardoor de gesprekken ook op. De portfolio gaat mee op 28
juni. Deze dag zal er ook via Parro ingeschreven kunnen worden voor de gesprekken. De
facultatieve gesprekken zullen in de week van 1 t/m 5 juli plaatsvinden. Dit geldt niet
1

voor de gesprekken van de leerlingen van groep 7. Juf Wendy zal dit zelf communiceren
met de ouders van deze groep.
4. Malawigroep Zeewolde: De collecte tijdens onze kerkschoolgezinsdienst en de
flessenactie hebben een mooi bedrag opgeleverd voor de Malawigroep, namelijk: 294,
77 euro, een mooie bijdrage.
5. Pittige plus toren:

Onlangs hebben we op Kaleidoscoop een pittige plus toren aangeschaft. Een kast met veel
opdrachten en het daarbij behorende materiaal. Opdrachten verdeeld om zelfstandig mee
te werken en in projectvorm. Een mooie uitbreiding voor de Smarteezz maar ook om in de
groepen te gebruiken als verrijking van de weektaak.
Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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