SCOOP
Nieuwsbrief van Interconfessionele Basisschool “Kaleidoscoop” schooljaar 2020 - 2021,
Website: www.icbkaleidoscoop.nl E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl
jaargang 11, nr. .; 18
INHOUD:
1. Agenda komende weken
2. Welkom
3. Uitslag corona test en DigiD
4. Zelftesten
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Wat een dag zeg, Na een ludieke 1 april grap van een aantal groepen over een aangestelde
toiletjuffrouw ging het echt flink mis in alle wc’s, de keuken en een binnenberging, een
overstroming. We mochten helemaal geen wc’s meer gebruiken, en dat met meer dan 320
kinderen op school. Wat ontzettend fijn dat er massaal op de parro oproep werd gereageerd
om de kinderen eerder op te halen. Nu op naar een lang weekend, fijne dagen allemaal en
tot volgende week.
1. Agenda komende weken
- dinsdag 6 april geen studiedag, kinderen naar school
- woensdag 7 april open ochtend op afspraak
- donderdag 15 april de schoolfotograaf, er worden groepsfoto's en individuele
portretten gemaakt.
- vrijdag 16 april Scoop nummer 20
- vrijdag 23 april Koningsspelen
- vrijdag 23 april 2 weken meivakantie

2. Welkom
Luca, Dean en Chris in de groepen 1-2,
heel veel lees en leerplezier bij ons op
Kaleidoscoop.
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3. Uitslag corona test en DigiD: Via 1 van onze ouders op school vernamen wij dat de
uitslag van een corona test bij een kind vaak langer op zich laat wachten doordat deze
niet via DigiD doorgegeven kan worden. U kan voor uw kind een DigiD code aanvragen
mocht u dat fijn vinden.
4. Zelftesten: Inmiddels hebben wij op school corona zelftesten. Dit heeft als voordeel dat
een leerkracht ‘s morgens vroeg op school getest kan worden en bij een negatieve uitslag
toch die dag er voor de klas kan zijn. Als dat met de leerkracht van uw kind aan de orde is
krijgt u ‘s morgens vroeg een parro bericht met het verzoek uw kind thuis te houden
totdat wij de uitslag hebben. U krijgt dan wederom een parro bericht met de boodschap
of uw kind wel of niet naar school kan komen. Dit zal over het algemeen ruim op tijd zijn.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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