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1. Agenda komende weken
Maandag 22 juni: studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
Woensdag 1 juli: kleuterfeest in aangepaste vorm.

2. Welkom
In de afgelopen periode zijn er nieuwe leerlingen
begonnen, Cona in groep 7, Riley in groep 4, Luuc, Luna,
Lieke, Senn en Marly in de groepen 1-2.
Heel veel leer en speelplezier bij ons op school.

3. Verkouden en snotneuzen: Wat fijn dat zoveel ouders de richtlijnen van het RIVM
serieus nemen en verkouden kinderen thuis houden. We beseffen ons, dat dat soms best
lastig kan zijn. Samen blijven we ons best doen om gezond te blijven.
4. Groepsverdeling 2020-2021: De afgelopen periode zijn er verschillende opties
onderzocht hoe het volgend schooljaar de groepen te verdelen. Wij zijn blij u mee te
kunnen delen dat wij eruit zijn. Wij hebben besloten om de volgende groepsverdeling te
formeren:
- 4 groepen 1-2 (bij de start rond de 17 ll.)
- 2 groepen 3 (rond de 23 ll.)
- 2 groepen 4 (rond de 19 ll.)
- 2 groepen 5 (rond de 21 ll.)
- 1 groep 6 (rond de 25 l.)
- 1 groep 6/7 (rond de 22 ll.)
- 1 groep 7 (rond de 25 ll.)
- 1 groep 8 (rond de 31 ll.)
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We zijn blij met 14 groepen te kunnen starten. Over het algemeen kleine groepen,
waardoor ook instroom van nieuwe kinderen mogelijk is. Groep 8 is groot, de ervaring
van het afgelopen jaar leert dat deze groep goed in deze samenstelling kan
samenwerken. Wij gaan hier qua ondersteuning rekening mee houden. Een aantal
groepen zullen nieuw samengesteld worden, daar gaan we ons de komende tijd mee
bezig houden. Dat geldt ook voor de verdeling van de leerkrachten. Fijn om al te kunnen
delen dat we iemand voor het zwangerschapsverlof van juf Susan in groep 1-2 hebben
kunnen aanstellen. Juf Marjanne van Beek komt dit doen. Zij zal zich later in de Scoop
voorstellen.
5. Onze lokalen in de Panta Rhei: Zoals al eerder aangegeven worden de nieuwe lokalen in
juli opgeleverd. Hartstikke fijn dat we daar het nieuwe schooljaar in kunnen. De beide
groepen 5 gaan daar hun intrek nemen.
6. Afscheid groep 8: Voor groep 8 vindt natuurlijk een afscheid met bijbehorende
activiteiten dit jaar plaats. Hoe dit vorm krijgt is nog niet helemaal duidelijk. Juf Wendy is
hier druk doende mee. Zij zal de ouders van de leerlingen van groep 8 op de hoogte
houden.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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