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INHOUD:
1. Agenda komende weken
2. Welkom
3. Gym
4. Rugtas
5. Cito/ portfolio mee en gesprekken
6. Stilteruimte
7. Activiteiten in Zeewolde
8. Geleende devices

Beste ouders en/of verzorgers, 
Bijna weer naar school, we hebben er zin in. Ook vinden we het wel spannend, 
daarom vragen wij u de brief van het bestuur goed door te nemen zodat we met zijn 
allen zo goed mogelijk de veiligheid kunnen realiseren. 

1. Agenda komende weken:
- vrijdag 19 februari: studiedag, alle leerlingen vrij.

2. Welkom

Cas, Sep en Sacha op Kaleidoscoop.
fijn dat jullie nu “echt” naar school mogen komen. Heel veel 
speel en leerplezier op Kaleidoscoop.

3. Gym: De komende week zullen de gymleerkrachten wel aanwezig zijn op dinsdag en 
vrijdag. Zij zullen met de kinderen buiten actief zijn als het weer dit toelaat. wij zullen 
nog geen gebruik maken van de sportzaal. De week erop is er geen gym, meester 
Joris heeft verlof en op vrijdag is er een studiedag.

4. Rugtas: Hierbij het verzoek voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 om elke dag 
een rugtas bij zich te hebben. De leerlingen kunnen dan hun rekenwerk daarin 
meenemen in geval van quarantaine. Het rekenwerk is niet online.

5. Cito/ portfolio mee en gesprekken: De komende weken krijgt u duidelijkheid over de 
planning van Cito, het meegaan van de portfolio en wanneer de digitale gesprekken 
plaats gaan vinden.
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6. Stilteruimte: De komende 2 weken zullen wij de stilteruimte niet gebruiken zoals de 
kinderen dit gewend zijn. Dit omdat we de groepen zo min mogelijk willen mengen.

7. Activiteiten in Zeewolde: Vanuit de gemeente Zeewolde de volgende link en website 
om u attent te maken op een aantal activiteiten voor de jeugd: 
https://www.sportencultuurzeewolde.nl/  https://www.zeewoldevoorelkaar.nl

8. Geleende devices: Graag zien we alle geleende devices weer terug aanstaande 
maandag. Om overzicht te houden zal Jolanda maandag in de hal (proberen) bij te 
houden welke er weer terug zijn op school. Kinderen mogen dat even komen zeggen.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop

 


