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INHOUD:
1. Agenda komende weken
2. Welkom
3. Even voorstellen, juf Wendy
4. Even voorstellen, juf Eva
5. Bouw gemeente/ Panta Rhei
6. Parkeerklachten
7. Staking 30 en 31 januari
8. Vervangingen december
9. Bijlage: brief bouw

Beste ouders en/of
verzorgers, na een
fijne en sfeervolle
week in kerstsfeer
waarbij we hebben
genoten van een
geweldige
musical
door groep 7, schaats
en filmuitjes, heerlijke
kerstdiners met op
beide locaties een fijn
samen
zijn
voor
ouders is het nu
kerstvakantie. Er was
weer een geweldige
werkgroep
actief
vanuit ouders en leerkrachten, wat hebben jullie het gezellig gemaakt en wat is er actief
geholpen met opruimen. We hebben zelfs weer een overzichtelijke berging. Hartstikke
bedankt daarvoor. Namens het hele team van Kaleidoscoop wensen wij jullie fijne
kerstdagen en een heel mooi 2020. Geniet allemaal van de vakantie en we zien jullie graag
op 6 januari weer op school.
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1. Agenda komende weken
- Week 3,4,5: deze weken worden verspreid de cito toetsen afgenomen vanaf groep 3.
- Maandag 13 januari: bestuursvergadering 20.00 uur
- Donderdag 16 januari: leerlingenraad
- Vrijdag 17 januari: Scoop nr. 9
- Vrijdag 24 januari: Parro planner portfoliogesprekken actief
- Vrijdag 31 januari: Scoop nr. 10
- Maandag 3 februari: studiedag, alle leerlingen vrijdag
- Week 7 en 8: portfoliogesprekken inclusief dinsdagavond 11 januari
2. Welkom/ afscheid
Aan onze nieuwe leerkrachten, Eva, Wendy en Miep.
Juf Eva voor groep 4 op donderdag en vrijdag, juf Wendy in
groep 6 op woensdag t/m vrijdag. Juf Miep gaat voor groep
1 in aanvang fulltime. Heel veel plezier op Kaleidoscoop.
Van juf Linda nemen wij afscheid, zij gaat zich beraden over
wat zij graag verder wil met haar werkende leven. Ook van
juf Annelies en meester Jaap hebben we afscheid genomen,
juf Annelies zet haar werkzaamheden op een andere school voort en meester Jaap heeft een
vaste baan elders in het onderwijs gevonden. Allen bedankt voor de mooie inzet.
3. Even voorstellen
Mijn naam is Wendy Sminia en ik woon sinds kort in
Zeewolde met mijn man en dochter van bijna een jaar oud.
Ik heb ruime ervaring in het basisonderwijs en kijk er naar
uit om groep 6 les te komen geven. In mijn vrije tijd hou ik
van lezen over (kunst)geschiedenis, gezellig samen met
mijn man en dochter iets leuks doen zoals naar de
kinderboerderij of wandelen met onze hond Jip in het bos
of aan het strand. Op school vind ik veel vakken leuk om te
geven, ik hou van taal en rekenen, maar muziek en
creatieve vakken vind ik ook erg belangrijk. Voor nu wens ik iedereen eerst een hele fijne
vakantie en fijne feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar!
4. Even voorstellen 2
Hallo allemaal, mijn naam is Eva Baudonck-Lubbers.
Samen met mijn man Tom, dochters Sarah en Lotte en
hond Bubba woon ik in het mooie Harderwijk.
Ik kan er erg van genieten om samen met mijn gezin naar
het bos of het water te gaan, lekker wandelen, terrasje
pakken en gezellig samen zijn. Ongeveer 11 jaar geleden
heb ik mijn pabo-diploma gehaald aan het Saxion in
Deventer.
Na een lange tijd in het bedrijfsleven werkzaam te zijn
geweest vond ik het tijd worden om de overstap naar het
onderwijs te maken. Het mooie van het werken in het onderwijs vind ik de interactie met
de kinderen. Vanaf begin december sta ik, op donderdag en vrijdag, in de jungle klas
(groep 4) Spreek me gerust aan als er vragen zijn.
We gaan er een mooi (school)jaar van maken! Groetjes, Eva.
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5. Bouw gemeente/ Panta Rhei: De bouw is van start gegaan, de gemeente geeft aan dat
de oplevering begin juni gepland staat. Zij garanderen dit niet. Ik zal regelmatig
communiceren over de voortgang. Met zijn allen hopen we natuurlijk dat we volgend
schooljaar weer bij elkaar zitten.
6. Parkeerklachten: Er blijven klachten binnen komen van omwonenden over het parkeren
van auto’s in de buurt. We snappen dat de mogelijkheden beperkt zijn. Er worden nu ook
auto’s geparkeerd op privé parkeerplekken aan de Groesbeek/ Springendal/ Weerribben.
Wanneer u lopend of op de fiets naar school kan komen is het fijn als u dat doet.
Daarnaast wil ik u vragen zoveel mogelijk de parkeerplaatsen te benutten die daarvoor
bestemd zijn.
7. Staking 30 en 31 januari: Zoals u wellicht gelezen heeft kondigen de bonden een staking
aan. Wij pakken dit in januari op.
8. Vervangingen december: In december waren er op 16 dagen leerkrachten ziek.
Leerlingen van 2 groepen zijn gevraagd een dag thuis te blijven. De rest van de dagen is
vervangen, dit is ten koste gegaan van de groepsondersteuning en heeft een duo collega
extra gewerkt.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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