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INHOUD:
1. Agenda komende weken
2. Welkom
3. Studiedagen
4. Kaleidosterren
5. Stilteruimte
1. Agenda komende weken
- Maandag 17 juni: bestuursvergadering
- Donderdag 20 juni: informatieavond voor de groepen 6 van volgend schooljaar
- Vrijdag 28 juni: de portfolio mee en Parro open voor gespreksplanning
- Vrijdag 28 juni: Scoop nr. 19
- Maandag 1 juli t/m 5 juli: gesprekken inclusief de donderdagavond
- Vrijdag 12 juli: ouder bedankactiviteiten (uitnodiging volgt)
- Vrijdag 12 juli: Scoop nr. 20
- Maandag 15 juli: musical gr. 8 voor de leerlingen van school
- Woensdag 17 juli: Musical voor ouders en genodigden
- Donderdag 18 juli: afscheidsviering groep 8

2. Welkom

Julian, Liam en Wessel in groep 1.
Heel veel plezier bij ons op Kaleidoscoop.

3. Studiedagen: De afgelopen week hebben we twee zinvolle studiedagen gehad die vooral
in het kader stonden van evalueren en vooruitkijken naar volgend schooljaar. Het
afgelopen jaar kregen we regelmatig terug van ouders dat er in een aantal periodes
teveel activiteiten waren gepland. De activiteiten zijn altijd gerelateerd aan onderwijs,
we zijn ons bewust dat we dit mee kunnen nemen in onze planning. In de eerste Scoop
van het volgende schooljaar leest u daar meer over. Eén studiedag hebben we afgesloten
met een teambuiding activiteit, we hebben samen een heerlijke Griekse maaltijd bereid.
4. Kaleidosterren: De Kaleidosterren van 19 juni is verplaatst naar 5 juli. We hebben dit
gedaan i.v.m. de ruimte in de school. Op 5 juli hopen we dat de groepen 1 t/m 5 buiten
1

op kunnen treden op de normale tijden. Groep 6 heeft die dag nog een eigen
Kaleidosterren, dit zal plaats vinden tijdens hun gym tijd in de gymzaal aan de overkant
van de school. U hoort hier meer over via de groepsleerkrachten.
5. Stilteruimte: De stilteruimte gaat dit jaar vanaf 1 juli dicht. We hebben deze ruimte
tijdelijk nodig voor andere activiteiten zoals de musical. Begin volgend schooljaar is de
stilteruimte weer actief.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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