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INHOUD:
1. Agenda komende weken
2. Website bijgewerkt met
3. Partou
4. Workshops
5. Uitslag eindcito groep 8
6. Cito en portfolio gesprekken
7. Informatieavond bouw Panta Rhei
8. Bijlagen: aanmeldformulier avondvierdaagse.

Beste ouders en/of verzorgers,
Na de meivakantie zijn we goed begonnen. Alweer de laatste periode voor de
zomervakantie. Een periode van citotoetsen, rapporten, formatie en verdeling van
groepen met daarbij de leerkrachten. Een grote puzzel. Ook onderzoeken we hoe we
alle groepen volgend jaar gaan huisvesten. We hopen daar binnenkort meer
duidelijkheid over te kunnen geven. De voorbereidingen voor de bouw door de
gemeente binnen Panta Rhei loopt op schema. Aansluitend zal er bij Kaleidoscoop
aangebouwd worden, ook die voorbereidingen zijn al gestart.
1. Agenda komende weken
- Woensdag 15 mei: sportdag voor de groepen 5 t/m 8, de overige groepen gaan naar
school
- Woensdag 15 mei: 20.00 uur MR vergadering
- Vrijdag 24 mei: kleuterfeest
- Vrijdag 24 mei: Scoop nummer 17
- Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: vrij Hemelvaart weekend
- Vrijdag 7 juni: Scoop nummer 18
- Maandag 10 juni: vrij 2e Pinksterdag
- Dinsdag 11 juni: vrij studiedag
- Woensdag 12 juni: vrij studiedag
2. Website bijgewerkt met…..
-

Een verslag van de accountant

1

3. Partou: Omdat er ruimte gebrek ontstaat in de koelkast, een verzoek van Partou. Als uw
kind(eren) pakjes of bakjes mee naar school heeft/hebben die niet perse in de koelkast
hoeven deze in de tas te laten.
4. Workshops: De derde ronde workshops zal door gebrek aan begeleiding niet doorgaan.
De werkgroep heeft geprobeerd de bezetting rond te krijgen maar het is helaas niet
gelukt. Namens de kinderen en het team dank aan de mensen die zich ingezet hebben
voor de workshops.
5. Uitslag eindcito groep 8: Van de week zijn de uitslagen voor de leerlingen van groep 8
binnengekomen. De resultaten zijn erg mooi, we zijn daar blij mee.
6. Cito en portfoliogesprekken: In de kalender worden de CITO weken voor de groepen 3
t/m 7 aangekondigd en de portfoliogesprekken. Wij zijn voornemens beiden een aantal
weken op te schuiven. We houden u op de hoogte.
7. Informatieavond bouw Panta Rhei: Aanstaande maandag is de informatieavond om 19.30
uur in de Panta Rhei. De omwonenden hebben in april een brief ontvangen en er is een
persbericht geweest. Er wordt ook via social media door de gemeente nog aandacht aan
besteed. U kunt natuurlijk ook op de hoogte blijven via www.zeewolde.nl/pantarhei. Op
dit deel van de website zal er actuele informatie gepubliceerd worden.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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