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Beste ouders,
Ongelooflijk, alweer de laatste Scoop van dit schooljaar. Wat is er veel gebeurd. Veel mooie
dingen, onverwachte dingen en minder leuke dingen. Met zijn allen hebben we daar een
weg in gevonden. Samen met ouders, leerlingen en het team. We hebben gevierd, gepraat
en soms verdriet gehad. Vandaag hebben we alle hulpouders bedankt, door het naderende
onweer ging dat wat vluchtig maar het was wel ontzettend gemeend. Zonder al die hulp
zouden we veel niet kunnen doen. Nog een volle week te gaan, maandag de musical voor de
leerlingen van de school en de wisselmiddag. Woensdagavond de musical voor de ouders en
andere familieleden van groep 8. Donderdag nog de viering en afscheid voor groep 8 waarbij
de ouders van de groep 8 leerlingen van harte welkom zijn. Tussendoor wordt er al
opgeruimd en schoongemaakt en zal er aan het einde van de week ook weer hier en daar
verhuisd moeten worden. Er wordt ook tussendoor gewoon nog gewerkt, misschien niet
meer in de schriftjes maar in werkboekjes of op werkbladen. Bijna vakantie, we hebben er
zin in en jullie vast ook allemaal.
1. Agenda komende weken
Maandag 15 juli: musical gr. 8 voor de leerlingen van school
Maandag 15 juli: wisselmiddag
Woensdag 17 juli: Musical voor ouders en genodigden
Donderdag 18 juli: afscheidsviering groep 8
2. Juf Monique stelt zich voor
Hallo allemaal,
Via deze weg wil me graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Monique Drost.
Ik ben 41 jaar en woon samen met mijn vriend Frans in Harderwijk. Ik heb
afgelopen jaar mijn studie aan de KPZ met succes afgerond en mag komend
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jaar werken als leerkracht in groep 5 van de Kaleidoscoop. Het leuke is dat ik de leerlingen van
groep 5 vorig jaar als stageklas (groep 3) heb gehad, dus misschien kent u me nog.
Ik heb de afgelopen jaren gewerkt in het speciaal onderwijs in Ermelo. Na 11 jaar speciaal
onderwijs en 4 jaar studie is het tijd voor mij voor een nieuwe uitdaging, waar ik enorm veel
zin in heb.
In mijn vrije tijd sport ik graag (volleybal, fitness, yoga en wielrennen). Daarnaast houd ik van
muziek en ga ik graag naar een concert. De gezelligheid en sfeer waar ik van houd, hoop ik
komend schooljaar samen met de leerlingen in de klas te brengen.
3. Afscheid van
Juf Aloysa: We nemen volgende week afscheid van juf Aloysa. Zij gaat werken in haar
woonplaats Harderwijk. Juf Aloysa heeft zich jaren ingezet voor Kaleidoscoop, eerst bij de
kleuters en later in groep 4. We gaan haar ontzettend missen als leerkracht en als mens.
We wensen haar veel plezier op haar nieuwe school.
Joop Delfgaauw: Joop is aan onze school en Toermalijn verbonden als schoolbegeleider.
De intern begeleiders, de directie maar ook ouders en leerlingen konden altijd bij hem
terecht. Joop gaat genieten van zijn pensioen. Ook hem gaan we zeker missen. Wij
wensen hem een mooie tijd toe.
4. Wijzigingen formatie volgend schooljaar.
Doordat juf Aloysa het nieuwe schooljaar niet meer op Kaleidoscoop werkt was de formatie niet
rond. Juf Marit heeft aangegeven dat zij graag haar werkdagen naar het begin van de week wilde
zetten. Dit is gerealiseerd, zij zal volgend schooljaar op maandag, dinsdag en woensdag werken.
Juf Georgette zal naast haar op de donderdag en vrijdag werken, zij heeft dit schooljaar
Met de Dikkie dik klas gewerkt, zij heeft veel ervaring in groep 4. Juf Georgette zou op dinsdag
naast juf Hetty werken. Dit kan nu niet meer. Juf Tanja gaat dit doen. Fijn zoveel flexibele mensen
in ons team.

5. Schoolvakanties en studiedagen
De studiedagen zijn met instemming van de MR, door de oudergeleding is er om een
wijziging gevraagd. Deze is doorgevoerd. De vakanties had u al, voor de volledigheid
nogmaals.
Donderdag: 17-10-2019
Vrijdag: 18-10-2019
Vrijdag: 06-12-2019
Maandag: 06-02-2020

Maandag: 02-03-2020
Dinsdag: 02-06-2020
Maandag: 22-06-2020
Vrijdag: 17-07-2020 (laatste schooldag)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

21-10 t/m 25-10 2019
23-12 t/m 3-1 2020
24-2 t/m 28-2 2020
10-4 t/m 13-4 2020
27-4 t/m 8/5 2020
21-5 t/m 22-5 2020
1-6 2020
20-7 t/m 28-8 2020
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6. De lunch op ’t Kofschip
We zijn op zoek naar een ouder die het leuk vindt om met de kinderen die volgend jaar op
’t Kofschip zitten te lunchen. Hier staat een vergoeding tegenover. Op maandag en
dinsdag is er al 1 persoon. Als u belangstelling heeft hoor ik het graag
(jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl)

7. Partou, Vrijwilligers gezocht:
VRIJWILLIGERS GEZOCHT TUSSENSCHOOLSE 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
Koelkast
In verband met de beperkte ruimte in de koelkast hebben we besloten dat er vanaf het
nieuwe schooljaar alleen zuiveldranken in de koelkast gezet mogen worden. Het komt nu
regelmatig voor dat er geen ruimte meer is in de koelkast voor de producten die gekoeld
bewaard moeten worden. We willen u dan ook vragen om broodtrommels en overige
dranken in de schooltas van uw kind te laten zitten. We hopen op uw begrip hiervoor.
Wijzigingen in het contract doorgeven.
Verandert er iets in het overblijfcontract van uw kind?
Gaat uw kind bijvoorbeeld na de zomervakantie naar de bovenbouw en moeten ze op vrijdag
overblijven? Geef dit dat tijdig door. Aanmelden of wijzigingen doorgeven kan via:
Klantenservice@partou.nl

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop

pagina 3 van 2

pagina 4 van 2

