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7. Groep 6 feliciteert juf Wendy
8. Vraag van Partou
Beste ouders en/of verzorgers, nog een weekje dan hebben we
allemaal lekker voorjaarsvakantie. De kinderen zelfs een dag
extra i.v.m. de studiedag op 2 maart. Op de studiedag gaan we
aan de slag met rekenen voor de groepen 3 t/m 8 en het OGO
onderwijs bij de onderbouw. Verder praten we met zijn allen
over lezen, de portfolio en CITO. De meeste oudergesprekken
zijn geweest, fijn dat er weer zoveel ouders waren. Na de
vakantie starten we met het kunstthema, een aantal groepen zijn hier de afgelopen weken al
actief mee bezig geweest. De groepen 5 en 6 hebben rond de school afval verzameld en
gaan hier een kunstwerk van maken. Op de foto een aantal kinderen uit groep 5 met
inspecteur propje.
1. Agenda komende weken
Woensdag 19 februari: Kaleidosterren groep 1 t/m 5
Maandag 24 februari t/m 28 februari voorjaarsvakantie
Maandag 2 maart: studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag 6 maart: Scoop nummer 12
Dinsdag 10 maart: juf Marieke , juf Maartje (groep 6) en juf Susan Kanjertraining. Zij
worden respectievelijk vervangen door juf Anita en juf Lisette.
Woensdag 11 maart: Kaleidosterren groep 6
2. Bouw Kaleidoscoop: Er is weer een overleg geweest met de gemeente, architect en de
installateur. Op school hebben we gekeken naar ideeën en wensen voor de uitbouw van
de speelzaal. Ideeën die naar voren kwamen waren onder andere een vast podium, een
uitdagender klimrek en waar mogelijk meer bergruimte. Dit wordt meegenomen door de
architect. Bij de gemeente is de vraag neergelegd of wij het grasveld achter de school in
gebruik kunnen gaan nemen als schoolplein, dit stuk in ieder geval met een hek
eromheen. We hopen dat dit gerealiseerd kan worden.
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3. Ontruiming: Op 6 februari jl. hebben wij op school een ontruiming gehad. Dit was een
aangekondigde ontruiming. De ontruiming is goed en rustig verlopen. Na 2.45 minuten
waren alle groepen buiten en stonden zij op de juiste plek op het plein. Er volgen nog 2
ontruimingen, 1 ontruiming bekend bij de leerkrachten en 1 ontruiming bekend bij de
BHV leden.
4. Taekwondo clinic: Op 3 maart ( gr. 2/3 t/m 4) en 24 maart (gr. 5 t/m 8) krijgen de
groepen een taekwondo clinic van Dennis Weij tijdens de reguliere gymles. Als u na de
les meer informatie wil, kan dat via de website: www.hwa-rangdo.nl of via
telefoonnummer 0653632245
5. Houten poppen op het voetpad: De houten poppen zien er slecht uit en een aantal zijn
ook onderhevig aan houtrot. Er is contact geweest met de gemeente en Rob van de
Broek, de kunstenaar die ze in het verleden samen met de kinderen gemaakt heeft. Er
wordt een plan voor herstel gemaakt.
6. De ijzeren paaltjes voor het plein: Het is de bedoeling dat de ijzeren paaltjes voor het
plein verplaatst worden naar het begin van de weg. Ook dit ligt bij de gemeente.
7. The Funny Fish klas feliciteert juf Wendy: Juf Wendy trouwt
volgende week met Arjan. Vandaag op Valentijnsdag hebben de
kinderen uit de Funny Fish klas haar alvast verrast met een
mooie poster. Juf Wendy was erg blij met deze verrassing.

8. GEZOCHT: Vrijwilligers voor de tussenschoolse opvang Kaleidoscoop Zeewolde
Wij zijn op zoek naar meerdere enthousiaste vrijwilligers die samen met ons een gezellige en
ontspannen overblijf willen aanbieden aan de kinderen van basisschool de Kaleidoscoop.
Wat houdt dit precies in?
 Je zorgt ervoor dat de kinderen op een gezellig, veilige en verantwoorde manier
kunnen overblijven
 Je krijgt per keer een overblijfvergoeding van 10,- euro
 Je bent minimaal 1 dag per week beschikbaar tussen 12.00 en 13.15
 Liever geen vaste dagen? Je kan ook als invalkracht aan de slag!
Aanmelden
Wil je ons team komen versterken, wil je meer informatie of weet je iemand die dit leuk vindt,
neem dan contact op met onze coördinator via tsokaleidoscoop@partou.nl

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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