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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
We zijn de laatste periode tot aan de zomervakantie ingegaan. Vanuit de regering
worden er een aantal versoepelingen doorgevoerd. Op school blijven we nog voorzichtig.
De stilteruimte is sinds deze week wel weer in gebruik. Als de cijfers zo doorgaan zullen
we ook weer wat activiteiten oppakken, zoals u in de agenda ziet gaat het kleuterfeest
door met hier en daar wat aanpassingen en zal ook zoals het er nu uitziet de schoolreis
doorgaan. In de Scoop nog meer wetenswaardigheden over deze laatste periode. Fijn als
u op het plein de anderhalve meter afstand in acht blijft nemen. Weer op naar een lang
weekend, geniet ervan.
1. Agenda komende weken:
- maandag 24 mei: vrij 2de Pinksterdag
- week 21 en 22: entreetoets groep 7
- vrijdag 4 juni: Scoop nr. 21
- maandag 7 juni: kinderen naar school, geen studiedag
- vrijdag 11 juni: kleuterfeest
- maandag 14 juni: bestuursvergadering
- vrijdag 18 juni: Scoop nr. 22
- maandag 21 juni: studiedag, alle leerlingen vrij

2. Welkom

Meilani in groep 1, heel veel speel en
leerplezier bij ons op Kaleidoscoop.
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3. CITO:
Normaliter nemen wij de zogenaamde CITO M in februari af. Door corona hebben we die, dit
jaar pas in april afgenomen. CITO E zou de komende weken afgenomen moeten worden, dit
vinden we te snel. We richten ons op de methode stof die nog af moet dit schooljaar. De
CITO E van dit schooljaar nemen we voor de herfstvakantie af volgend schooljaar. Een
uitzondering voor de leestoetsen DMT en AVI, die nemen we af in week 23 en 24, de
resultaten daarvan komen op het rapport. De CITO’s van volgend schooljaar worden in de
daarvoor normale periode afgenomen. De resultaten worden dan éénmalig meegenomen in
het Kind Ouder Gesprek.
4. Ziekmelden:
Regelmatig melden ouders hun kind per mail ziek. Dit wordt niet altijd op tijd gelezen. Fijn
als u dit telefonisch doet.
5. Omkleden gym:
Zo langzamerhand wordt alles weer een beetje zoals het was. We zijn er nog niet. Tot aan de
zomervakantie mogen de kinderen op gymdagen in sportieve kleding naar school komen
zodat zij zich niet om hoeven te kleden.
6. Groepsverdeling:
We krijgen al regelmatig vragen over de groepsverdeling volgend schooljaar. Wij zijn
daarmee bezig en onderzoeken de verschillende mogelijkheden. Zodra er duidelijkheid is
zullen we dit ook delen.

7. Informatie van Leergeld Randmeren:
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4.
Graag wil ik mij even aan u voorstellen.
Mijn naam is Marjan Vinders en ik ben coördinator van Stichting Leergeld in Zeewolde.
Zeker in deze tijd, met veel veranderingen door Corona, zien wij om ons heen gezinnen in de
problemen raken. Geen of weinig inkomen, schulden, de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.
En direct heeft dit gevolgen voor de kinderen, er is bijvoorbeeld geen laptop, hoe komen ze bij hun
vriendjes als er geen fiets is of een fiets die kapot is of veel te klein.
Sporten is vaak onbetaalbaar, laat staan de kleding die er voor nodig is.
En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Laten we met elkaar ervoor zorgen dat ieder kind mee kan en mag doen. Laat de zorgen van de
ouders niet altijd direct voor het kind gevolgen hebben. Wellicht kunnen wij iets voor u betekenen.
Soms doen we een inkomenstoets, maar als u in de schuldhulpverlening, bewindvoering, bijstand,
WIA enz. zit, of gebruik maakt van de voedselbank en u van 1 van deze instanties een recent
bewijs kunt overhandigen, dan gaan wij zeker voor uw kind aan de slag.
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Een intermediair neemt contact met u op, coronaproof, en gaat samen met u kijken wat we
kunnen betekenen.
Schroom niet, stuur een mail naar zeewolde@leergeldrandmeren.nl en ik help u samen met mijn
collega's, allen vrijwilligers, verder.
Voor meer informatie kijkt u eens op www.leergeld-randmeren.nl

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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