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INHOUD:
1. Agenda komende weken
2. Portfolio’s en groepsindeling
3. Lezen in de zomervakantie
4. Evaluatie tropenrooster
5. Gevonden voorwerpen
Beste ouders en/of verzorgers, de één na laatste Scoop alweer van dit schooljaar. We
hebben een bijzondere week achter de rug door het tropenrooster. Hierover in de Scoop
meer. Groep 8 en de Dikkie Dik klas zijn van plek gewisseld en het podium staat. Groep 8
kan daardoor goed oefenen voor de musical. Ondanks de warmte is er van de week goed
gewerkt, zoals u op onderstaande foto ziet werd BOUW in de ochtend opgepakt. Op naar
een lekker warm weekend en het lijkt volgende week rond de 20 graden te worden, dat
is fijn.

1. Agenda komende weken
Maandag 1 juli t/m 5 juli: gesprekken inclusief de donderdagavond
Vrijdag 5 juli Kaleidosterren voor de groepen 1 t/m 5 ’s morgens en voor groep 6
‘s middag
Vrijdag 12 juli: ouder bedank activiteiten (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. Portfolio’s en groepsindeling: Vandaag zijn de portfolio’s meegegaan. Voor ouders die
uitgenodigd worden voor een gesprek staat de gespreksplanner vanaf 16.00 uur open.
Deze kunt u via Parro invullen. Wanneer u geen uitnodiging heeft gehad maar toch graag
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in gesprek wil mag u dat via een mail aangeven bij de leerkracht. U wordt dan
toegevoegd aan de gespreksplanner. Een aantal leerkrachten hebben een ander rooster
qua dagen, dit door diplomering van eigen kinderen en verhuisdagen. De groepsindeling
en de begeleidende brief vindt u in de bijlage.
3. Lezen in de zomervakantie: Lezen blijft in de vakantie erg belangrijk. Via onderstaande
links vindt u meer informatie.
https://onderwijszorgnederland.nl/pelleopreis/
https://www.flevomeerbibliotheek.nl/digitaleboeken/vakantiebieb-2019.html

4. Evaluatie tropenrooster: De afgelopen week hebben we een tropenrooster gehad. Aan het
begin van de week erg nodig, aan het einde van de week misschien minder wanneer we
buiten waren. In de school bleef het warm. Wij zijn erg benieuwd naar ervaringen van
jullie als ouders. Voor ons was het de eerste keer dat we het ingesteld hebben en we
willen hier graag van leren. Maandag staat er voor het kantoor van Jolanda van
Duinkerken een doos daarin kan u een groen of rood blaadje doen. Groen voor
overwegend positief, rood voor overwegend negatief. Wanneer u nog suggesties heeft
voor verbetering, voor een eventuele volgende periode de komende jaren, horen wij die
graag. Deze mag u ook in deze doos doen. Alvast bedankt voor de medewerking.
5. Gevonden voorwerpen: Volgende week liggen in de hal de gevonden voorwerpen, deze
zullen een week blijven liggen daarna gaan de spullen in de textielbakken in het dorp.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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