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Beste ouders en/of verzorgers,
Voor jullie Scoop nummer drie. We hebben weer mooie weken achter de rug. Een
geslaagd korfbaltoernooi, een superleuk schoolreisje (met gelukkig goed weer), een
leuke voorstelling van Mad Science en kinderen uit de bovenbouw zijn weer enthousiast
gestart met bridgen samen met kinderen van Panta Rhei. Daarnaast zijn alle kinderen
super hard aan het werk. In de bijlage een brief betreffende de invalproblematiek.
Doordat een aantal leerkrachten ziek zijn en niet direct terug komen hebben we daar op
Kaleidoscoop ook mee te maken gehad de afgelopen periode. Gelukkig hebben we
vervanging kunnen realiseren en de openstaande vacature op kunnen vullen. Daar zijn
we hartstikke blij om. Nog voor de herfstvakantie gaat er een vacature uit voor onder
andere de instroomgroep, fijn als we die ook vlot op kunnen vullen.
1. Agenda komende weken
Week 41: inloopweek op maandag, woensdag en vrijdag
Maandag 7 oktober t/m 9 oktober groep 8 op kamp
Woensdag 9 oktober: Kaleidosterren door de groepen 1 t/m 5
Maandag 14 oktober: 20.00 uur bestuursvergadering
Woensdag 16 oktober: Open ochtend voor nieuwe belangstellende ouders
Woensdag 16 oktober: Scoop nummer 4
Donderdag 17 oktober Studiedag, alle kinderen vrij
Vrijdag 18 oktober: Studiedag, alle kinderen vrijdag
Week 43: herfstvakantie

2. Website bijgewerkt met…..
-

Vergaderdata van de ouderraad.
1

3. Welkom
Sophia en Isa in de groepen 1-2
Heel veel plezier op Kaleidoscoop.

4. Sparen voor boeken: Wanneer u tijdens de Kinderboekenweek een boek aanschaft bij de
Bruna kan school met korting boeken aanschaffen bij de Bruna na de Kinderboekenweek.
Fijn als jullie de kassabon inleveren, bij het kantoor van Jolanda en bij de speelzaal
hangen daarvoor enveloppen.
5. Welkom Neeltje: Na de herfstvakantie start juf Neeltje in de Buurman en Buurman klas
op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Ineke werkt op maandag en dinsdag. Op
vrijdagmiddag zal juf Neeltje voor groep 8 staan. Juf Wendy heeft dan andere taken in de
school. Wij zijn blij dat juf Neeltje deel gaat uitmaken van ons team. In de volgende
Scoop stelt zij zichzelf verder voor.
6. Welkom Jaap: volgende week start meester Jaap bij Kaleidozes, hij zal juf Linda tijdelijk
vervangen. Fijn dat hij dit wil gaan doen.
7. Inloopweek: Volgende week is de inloopweek. Dit is in plaats van de openweek. Tijdens
de inloopweek kan u op maandag, woensdag en vrijdag met uw zoon/dochter samen
kijken naar waar uw kind mee bezig is op school. Er is een mogelijkheid om in de
werkschriften en boeken te kijken van uw kind en naar andere materialen in de klas. U
hoeft zich niet in te schrijven. De leerkrachten willen graag om 9.00 uur met het
programma beginnen. Voor de ouders van groep 8 wordt een andere week gepland
omdat zij op kamp zijn.
8. Bouw weg: Medio november zal er naast Kaleidoscoop een bouw weg aangelegd worden
voor de aan en af voer van materialen. Dit voor de bouw op Panta Rhei door de
gemeente en aansluitend de aanbouw bij Kaleidoscoop. Uitgebreide informatie volgt
voor de herfstvakantie
9. Goede Vrijdag en Pasen: van een oplettende ouder kregen we het bericht dat Goede
Vrijdag en Pasen niet opgenomen stonden in het vakantie overzicht. De kinderen zijn op
die dagen uiteraard vrij,. Het betreft 10 april en 13 april.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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