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1. Agenda komende weken
vrijdag 23 april: Koningsspelen
vrijdag 23 april: start van de meivakantie
maandag 10 mei: weer naar school
donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei: vrij  Hemelvaart
vrijdag 21 mei: Scoop nr. 20
maandag 24 mei: vrij 2de Pinksterdag

2. Welkom

Hugo in groep 1-2, heel veel speel en
leerplezier bij ons op Kaleidoscoop.

3. Rooster vanaf maandag 19 april: Afgelopen dinsdag werden de BSO's en wij verrast. De
BSO's gaan per 19 april weer open. Dit betekent dat wij vanaf maandag ons eigen rooster
weer aanhouden. (8.30-12.15/13.15-15.15 uur, woensdag tot 12.30 uur en de groepen 1 t/m
4 op vrijdag tot 12.15 uur.)
Het besluit wat wij eerder dit jaar genomen hebben samen met de MR-en is dat als de BSO's
weer open gaan wij teruggaan naar de reguliere schooltijden.
Wij hebben een overeenkomst met Partou mbt de TSO. Dezelfde afspraak geldt ook met hen:
als de BSO's weer open gaan, dan regelen zij het overblijven weer. Hier hebben zij ook
constant op ingespeeld, vrijwilligers standby gehouden om er te zijn vanaf het moment dat
het weer kan.

Wanneer u, uw kind nog niet hebt aangemeld voor TSO kan dat via de volgende link:
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http://www.partou.nl/tso

Met de TSO medewerkers worden de volgende afspraken gemaakt:
- mondkapjes
- afstand tot personeel
- bij samenvoegen groepen, de kinderen per groep uit elkaar zetten
- shifts tijdens buiten spelen
Uitzonderingen:
groep 8: de schooltijden van groep 8 blijven volgende week nog zoals afgesproken. Maandag
van 9.00 tot 14.00 uur, dinsdag thuisonderwijs, woensdag tot 12.30 uur, donderdag tot 12.00
uur en volgende week op vrijdag ook tot 12.00 uur ivm de Koningsspelen.
vrijdag 23 april Koningsspelen: die dag is er voor de groepen 5 t/m 7 wel continurooster van
8.30 uur tot 14.00. Als uw kind die dag naar de opvang gaat graag even doorgeven aan
Jolanda van Duinkerken.

4. Vakantierooster 2021-2022: Het is nog een eind weg, maar goed om alvast in de planning
op te nemen: het  vakantierooster 2021-2022 is vastgesteld:

Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie 28 februari 2022 t/m 4 maart 2022

Paasweekend 15 t/m 18 april 2022

Meivakantie 25 april 2022 t/m 6 mei 2022

Hemelvaartsweekend 26 en 27 mei 2022

Pinksterweekend 6 juni 2022

Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022

5. Formulier zomerprogramma JAM/Stichting Leergeld: In de bijlagen een brief betreffende
een zomerprogramma voor extra ondersteuning voor die leerlingen die dat kunnen
gebruiken en waarvan de ouders dit zich niet kunnen veroorloven.

6. Melding gemeente: Er is een melding bij de gemeente Zeewolde binnengekomen waarbij
klachten en zorgen werden geuit over het parkeergedrag van ouders die leerlingen naar
Kaleidoscoop brengen. Er wordt geparkeerd in het gras, op het trottoir en op de stalen
rijplaten van de inrit bouwweg. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. We willen
u vragen te parkeren op de daarvoor bestemde plekken. Vanuit de gemeente wordt
aangegeven dat als de klachten zich blijven voordoen er handhaving ingezet gaat worden.

7. Gevonden voorwerpen: Volgende week zullen voor het raam in de hal de gevonden
voorwerpen liggen. aan het eind van de week doen we de spullen weg.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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