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INHOUD:
1. Welkom
2. Cito/portfolio’s/oudergesprekken
3. Inschrijven VO
4. Studiedagen
5. Schoolreis
Best ouders en/of verzorgers,
Bij het schrijven van deze Scoop is er helaas nog geen duidelijkheid of voor ons de lockdown
de laatste week ingaat of dat het nog langer gaat duren. Wij hopen echt dat de onderzoeken
naar de VK variant uitwijzen dat het verantwoord is om weer met alle kinderen op school te
kunnen zijn vanaf 25 januari. Zoals van de week al via parro aangegeven, complimenten voor
hoe we alles samen oppakken. Voor de ouders die van de noodopvang gebruik maken,
vergeet u niet om opnieuw de aanvraag door te geven. De meeste ouders hebben dit voor
vandaag gedaan maar een aantal verwacht ik nog. Alvast bedankt.
1. Welkom
Roan en Sam welkom bij ons op Kaleidoscoop,
heel veel leer en speelplezier.

2. Cito/portfolio’s/oudergesprekken
Wanneer wij duidelijkheid hebben over het moment waarop wij weer naar school
kunnen gaan kunnen we besluiten nemen over de afname van de Cito toetsen, wanneer
de portfolio’s meegaan en wanneer en hoe de oudergesprekken plaats gaan vinden. Daar
houden we jullie van op de hoogte.
3. Inschrijven VO
De leerlingen van groep 8 moeten voor 1 maart ingeschreven zijn bij een school voor
voortgezet onderwijs. De PO raad is aan het onderzoeken of dit verlaat wordt of
zo blijft. We houden jullie op de hoogte.
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4. Studiedagen
De komende periode staan er 2 studiedagen gepland. De studiedag van 1 februari
aanstaande komt te vervallen. Als u voor deze dag al iets gepland had dan mag u
contact opnemen met Jolanda van Duinkerken voor overleg hierover.
De studiedag van 19 februari moeten wij laten staan. Er is voor die dag een
scholing geboekt.
5. Schoolreis
Op 1 april staat er een schoolreis gepland. Wij zijn ertoe overgegaan de schoolreis
vast te leggen. Als er rond die tijd nog steeds sprake is van een (gedeeltelijke)
lockdown of als wij het zelf onveilig vinden kunnen we kosteloos annuleren of verplaatsen.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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