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INHOUD:
1. Agenda komende weken
2. Naar school na de vakantie
3. Bouw
4. Mondkapjes
5. Smarteezz
Beste ouders en/of verzorgers, na een hectische week nu een week vakantie met
zoals het eruit ziet prachtig weer. Hectisch omdat er een aantal leerkrachten door
verschillende factoren uitvielen. Dankzij de flexibiliteit en inzet binnen het team was
er veel op te vangen maar niet alles. We hebben 3 groepen moeten vragen een dag
thuis te blijven. We doen dit niet graag maar soms is het echt nodig. We willen jullie
als ouders bedanken voor het begrip daarvoor. Ik hoop dat er na de vakantie wat
meer rust en stabiliteit zal zijn. Fijne vakantie toegewenst namens het hele team.
1. Agenda komende week:
- week 9: de leestoetsen worden afgenomen bij de groepen 3 t/m7
- week 10 en 11: Cito toetsen voor de groepen 3 t/m 7
2. Naar school na de vakantie:
We kregen al veel vragen over hoe het er na de vakantie uit gaat zien qua lestijden.
Volgende week dinsdag 23 februari vindt de volgende persconferentie plaats. Samen met de
MR-en hebben wij de verschillende scenario's in beeld gebracht zodat wij u na dinsdagavond
snel kunnen inlichten hoe wij na de vakantie op 1 maart de school weer openen en hoe wij
het onderwijs vorm gaan geven. U ontvangt hierover informatie via Parro. Houdt u deze in de
gaten?
Indien de maatregelen anders zijn dan voorheen, dan zullen wij deze moeten bestuderen.
Daar zullen we dan meer tijd voor nodig hebben.
3. Bouw:
- Hek om de school: In de voorjaarsvakantie wordt zoals het er nu uitziet op donderdag
en vrijdag het hek om de school geplaatst.
- Bouwhek: Begin maart wordt de bouwweg aangelegd en het bouwhek geplaatst. Vlot
daarna zullen ook de werkzaamheden van start gaan.
- Container: De buitenberging zal tijdens de bouw op een andere plek komen. We
kunnen de berging daardoor niet gebruiken. Voor de materialen wordt er tijdelijke
een container geplaatst op het plein. Hulp: wij zoeken een aantal ouders die ons op
enig moment kunnen helpen de materialen die in de huidige berging staan te
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verhuizen naar de container. U mag zich aanmelden via
jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl
4. Mondkapjes: Als team proberen wij in de wandelgangen een mondkapje te dragen,
we zijn ons bewust dat het wel eens vergeten wordt. Een aantal ouders dragen ook
een mondkapje op het plein. Dat is fijn met name aan het einde van de schooldag
omdat het dan aanzienlijk drukker is op het plein. Het is een advies, prettig als u
daaraan meewerkt.
5. Smarteezz: Na de voorjaarsvakantie zal op dinsdag 2 maart de Smarteezz weer gaan
beginnen onder begeleiding van juf Annette. Fijn dat de kinderen weer hier naar toe
kunnen gaan voor extra begeleiding en uitdaging. We staan door corona, de tweede
lockdown en de maatregelen voor een behoorlijke uitdaging om alles volgens de
regels te organiseren.
We hebben daarom gekozen om eerst weer op te starten met de kinderen die al
aangemeld waren voor de Smarteezz. Tot aan de meivakantie betekent dit, dat we 1
project kunnen starten en afmaken met de kinderen uit de groepen 4 t/m 8. We hebben
hierbij rekening gehouden met de maatregel dat de kinderen alleen in een groepje met
hun eigen klasgenoten mogen werken en dat de groepjes niet te groot zijn. Na de
meivakantie stoppen de kinderen van groep 8 met de Smarteezz omdat ze met de
musical en afronding van de basisschool aan de slag gaan. Hierdoor ontstaat er weer
ruimte voor andere kinderen.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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