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Beste ouders en/of verzorgers,
Na een warme week bijna weekend. Door het rustig aan te doen in de school was de warmte
redelijk te verdragen. De warmte is een aandachtspunt. Eind 2020 wordt er gestart met de
aanbouw van Kaleidoscoop en daar wordt de warmteregulering in meegenomen. Deze
week heb ik al even onze nieuwe lokalen in de Panta Rhei kunnen bekijken. Het zijn mooie
ruime lokalen met een grote hal en voldoende bergingsruimte. Ook is er een ruimte waar
kinderen zo nodig individueel of in kleine groepjes begeleiding kunnen krijgen. 6 juli is de
oplevering. De kinderen die volgend jaar in die lokalen les gaan krijgen gaan op de
wisselmiddag vast een kijkje nemen.
Agenda komende weken
- Woensdag 1 juli kleuterfeest
- Vrijdag 3 juli portfoliomappen mee
- Vrijdag 3 juli vanaf 15.00 uur Parro gespreksplanner open voor het inschrijven van
gesprekken
- Vrijdag 3 juli wordt de groepsverdeling verstuurd (streven)
- Donderdag 9 juli wisselmiddag, groep 8 is vrij vanaf 12.00 uur
- Woensdag 15 juli afscheidsavond groep 8
- Donderdag 16 juli uitzwaaien , groep 8 is na 11.00 uur vrij
- Vrijdag 17 juli studiedag, alle kinderen vrij en Zomervakantie
1. Website: Deze was van de week niet bereikbaar maar inmiddels is dit weer mogelijk.
2. Welkom

Elise, Lukas en Livinia in groep 1,
Heel veel speel en leerplezier bij ons
Op Kaleidoscoop.
1

3. Portfolio en gesprekken: Op 3 juli krijgen alle kinderen hun portfoliomap mee. Vanwege
de Coronatijd hebben wij veel minder gegevens kunnen verzamelen om een goed
onderbouwd rapport te maken. Daarom hebben wij ervoor gekozen om alleen de
resultaten van de Cito toetsen met u te delen. In de portfoliomap komt een
begeleidende brief met nadere uitleg hierover met een verslag en de CITO resultaten.
De kinderen krijgen dus geen rapport zoals u gewend bent. In de portfolio map komt een
begeleidende brief om dit toe te lichten. Ook op 3 juli wordt de Parro gespreksplanner
opengezet om15.00 uur. Mocht u een gesprek willen met de leerkracht, dan kunt u zich
inschrijven. De gesprekken zullen telefonisch zijn. Als u de portfoliomap van uw kinderen
nog thuis heeft, wilt u deze dan komende week meegeven?
4. Wisselmiddag: op 9 juli is de wisselmiddag. Rond 13.00 uur gaan alle kinderen naar hun
nieuwe leerkracht in het lokaal waar zij volgend jaar komen. Wij zullen dat zo
coördineren dat leerlingen alleen met hun eigen groep de school doorgaan. Om 14.00
uur is de wisselmiddag afgelopen. De kinderen komen naar buiten via de uitgang die bij
het betreffende lokaal hoort.
5. Kleuterfeest: op woensdag 1 juli is het kleuterfeest. Dit keer in aangepaste vorm, de
kinderen hebben het kleuterfeest met hun eigen groep. Uiteraard mogen zij verkleed op
school komen. Het feest zal gedeeltelijk plaatsvinden in de speelzaal en op het grasveld
tussen de school en de rotonde. Het grasveld wordt afgezet. Omdat het grasveld wordt
afgezet mogen de kinderen van juf Susan en juf Anneke alleen die dag door de deuren op
het plein naar binnen.
6. Schooltijden na de zomervakantie: we krijgen regelmatig vragen over de schooltijden na
de zomervakantie. We zijn hier druk mee bezig, het is geen eenvoudig besluit wat
genomen moet worden. Zodra wij duidelijkheid hebben zullen wij dit met u
communiceren.
7. Startviering/ koffie: Over de startviering en het daarna koffie drinken op school komt
binnenkort duidelijkheid. Wanneer dit duidelijk is wordt dit gecommuniceerd.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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