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INHOUD:
1. Agenda komende weken
2. Welkom
3. Mondkapjes en afstand houden
4. Cito, portfolio mee en portfoliogesprekken
5. Voor groep 8
6. Energiespel
Beste ouders en/of verzorgers, de eerste week met kinderen op school zit er op, een
bijzondere week. Ineens op maandag vrij i.v.m. de winterse omstandigheden maar
dinsdag was het dan zover. Wat is het fijn om de kinderen weer op school te hebben, aan
de kinderen is te merken dat ook zij het fijn vinden. En wat doen ze het goed, ze hebben
zich aangepast aan het continurooster en houden zich over het algemeen goed aan de
afspraken om als groep bij elkaar te blijven. Ook het team pakt dit goed op, hartstikke
fijn. De afgelopen week hebben we vragen gekregen over hoe verder wat betreft het
continurooster. Helaas is de persconferentie over het beleid t.a.v. corona in onze
vakantie. Volgende week zullen we meer duidelijkheid geven hoe we na de vakantie
verder zullen gaan. Een fijn weekend toegewenst.
1. Agenda komende weken
- vrijdag 19 februari studiedag, alle leerlingen vrij
- vrijdag 19 februari, voorjaarsvakantie t/m 26 februari

2. Welkom
Sef in groep 1, heel veel spel en
werkplezier op Kaleidoscoop.

3. Mondkapjes en afstand houden: Fijn om te zien dat op het plein iedereen probeert
afstand te houden. We zien dat het aan het einde van de schooldag een uitdaging is. Het
1

advies is om ook een mondkapje te dragen, dit geldt ook voor de leerlingen in de
groepen 7 en 8.
4. Cito, portfolio mee en portfoliogesprekken:
➢ Cito: Groep 8 gaat tot aan de voorjaarsvakantie een aantal midden Cito toetsen
maken. De groepen 3 t/m 7 gaan na de vakantie starten. In de eerste week de
leestoetsen, vervolgens in de tweede en derde week de overige toetsen.
➢ Portfolio mee: de portfolio gaat mee op 31 maart.
➢ Portfolio gesprekken: De gesprekken zullen plaatsvinden in week 14 en 15.
Donderdagavond 8 april is het ook mogelijk in de avond in te schrijven De gesprekken
zullen online zijn.
➢ Gespreksplanner Parro: De gespreksplanner zal op vrijdag 26 maart om 16.00 uur
open gezet worden.
5. Voor groep 8: Het CCNV organiseert nog 4 openlesdagen. Informatie is te vinden op
https://www.ccnv.nl/groep8/pregymnasium/ De eerste les is op 3 maart dat is al best snel. Later
aanhaken kan ook altijd! We gaan er vanuit dat de lessen op school gegeven kunnen worden!

6. Energiespel: De gemeente daagt gezinnen uit, 5 weken lang, 15-30 minuten per week
meedoen aan het energiespel. Hoe gaan we verstandig om met energie. Deelname is gratis!
Inschrijven kan tot 20 februari en het spel zelf start op 27 februari. Doe je mee?
Voor meer informatie, inschrijven en een voorproefje kijk op de website van Junior
Energiecoach

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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