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Beste ouders en/of verzorgers,
Dit keer een persoonlijk bericht. In de voorjaarsvakantie is na een aantal onderzoeken
duidelijk geworden dat ik borstkanker heb. Een onrustige periode met onzekerheden. Positief
is dat de poortwachter in de oksel schoon lijkt. Dit houdt in dat er zeer waarschijnlijk geen
uitzaaiingen zijn. Inmiddels is er een behandelplan, deze bestaat uit een operatie, bestraling
en afhankelijk van bevindingen hormoontherapie. De kans op genezing bij deze vorm van
kanker is heel groot. Wij, mijn man, kinderen en ik staan hier heel positief in.
Vanaf 13 maart zal ik een poosje niet/minder aanwezig zijn. Dan worden taken van mij
overgenomen. Dat zijn wij in kaart aan het brengen. U krijgt dat volgende week van mij te
horen.
Vriendelijke groet, Jolanda
1. Agenda komende weken
- Maandag 9 maart: bestuursvergadering om 20.00 uur
- Woensdag 11 maart: Kaleidosterren groepen 6
- Vrijdag 20 maart: Geen Scoop
- Woensdag 25 maart afsluiting Cultuurthema
- Maandag 30 maart: theorie verkeersexamen groep 7
- Dinsdag 31 maart: presentatie wereld dorpendag
- Woensdag 1 april: open ochtend
- Donderdag 2 april: praktijk verkeersexamen groep 7
- Vrijdag 3 april: schooltoneel voor de groepen 1 t/m 4
- Vrijdag 3 april: Scoop 13

2. Welkom
Senna in groep 6, heel veel plezier bij ons op
Kaleidoscoop
1

3. Vakantierooster 2020-2021: Het vakantierooster voor volgend schooljaar is vastgesteld
door de Zeewoldense scholen. Het rooster is besproken in de MR. Alle vakanties
hieronder opgenomen lopen gelijk, de studiedagen zullen daar begin volgend schooljaar,
zo mogelijk eerder, aan toegevoegd worden.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

19-10-20 t/m 23-10-20
21-12-20 t/m 01-01-21
22-02-21 t/m 26-02-21
02-04-21 en 05-04-21
26-04-21 t/m 07-05-2021
13-05-21 en 14-05-21
24-05-21
19-07-21 t/m 27-08-21

4. Vervangingen: In de maand februari zijn er 4 dagen leerkrachten door ziekte en zorgverlof
afwezig geweest. Drie dagen zijn opgevangen door ondersteunend personeel, er was op
dat moment daardoor geen RT. Eén dag is er gevraagd leerlingen thuis te houden. Eén van
de ondersteuners was 3 dagdelen afwezig deze dagdelen zijn niet vervangen. In de eerste
week van maart waren er op 8 dagen leerkrachten niet aanwezig door ziekte en overlijden
van een dierbare. Dit is opgevangen door ondersteuning van de kleuterbouw, een duo
collega die de hele week heeft gewerkt en 1 dag door een stagiaire onder begeleiding van
de directie. Fijn dat iedereen in het team zo actief hierin meedenkt.
5. Coronavirus : Op dit moment zijn er op school geen kinderen/ collegae met verschijnselen
die op het Coronavirus zouden kunnen duiden. We houden dit goed met elkaar in de
gaten. We volgen de richtlijnen van de GGD en het RIVM. Dinsdag hebben we met alle
kinderen besproken goed de handen te wassen op verschillende momenten van de dag en
te niesen in de elleboogholte.
Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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