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1. Agenda komende weken
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3. Parkeerperikelen
4. Voetbaldag
5. Aanbouw
6. Ouderbijdrage
Beste ouder(s) en of verzorger(s), een warme week achter de rug. Wanneer we ons een
beetje rustig hielden was het best te doen. Fijn dat we weten dat met de verbouwing de hele
school wordt meegenomen voor een goede warmte en koude regulering. Groep 7 heeft de
Entreetoets afgerond. Er is in verschillende groepen gewerkt met de kunstenaar en dat zal
komende week ook nog gebeuren. Afgelopen week waren er 2 leerkrachten afwezig, door
ziekte en corona risico. Voor 1 groep was er vervanging vanuit het team, de andere groep
heeft thuisonderwijs gehad. Hopelijk volgende week weer op volle kracht. De
groepsverdeling vraagt onze aandacht om het plaatje mooi rond te krijgen hebben wij
nieuwe mensen nodig. Daar zijn we nu druk mee bezig. Helaas is de markt erg krap. Allemaal
een fijn weekend toegewenst en tot volgende week.
1. Agenda komende weken
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
woensdag 23 juni t/m 25 juni groep 8 op kamp
dinsdag 29 juni groep 3 t/m 7 op schoolreis

2. Welkom

Meike in groep 1, heel veel speel en leerplezier bij ons op
Kaleidoscoop.
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3. Parkeerperikelen: Na een rustige periode is het de afgelopen 2 weken erg druk om de
school heen. De Groesbeek is éénrichtingsverkeer, tijdens de haal en brengmomenten wordt
deze straat regelmatig in beide richtingen gebruikt. Daarnaast wordt er te snel gereden en op
plekken geparkeerd waar dat niet kan. We willen niet dat er iets mis gaat toch? Ook voor de
bewoners om de school heen is dit niet fijn. We vragen u om er op te letten en rekening met
elkaar te houden.
4. Voetbaldag: Op 12 juni van 9.00 uur tot 11.00 uur organiseert voetbalvereniging Zeewolde
een voetbaldag voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. De aankondiging hangt bij de groepen.
5. Aanbouw: Deze week heeft de aanbouw stil gelegen, er werden wat wijzigingen
doorgevoerd in de planning en organisatie. De planning loopt op tijd, de oplevering zal in
december plaatsvinden.
6. Ouderbijdrage: Regelmatig krijgen we een vraag over de ouderbijdrage, is daar wel wat
mee gedaan de afgelopen jaren. Dit is zeker het geval, een aantal voorbeelden: Kerst 2019 is
er voor alle groepen veel extra kerstversiering aangeschaft, dit jaar met Kerst, toen ineens de
lockdown van kracht werd zijn alle kinderen getrakteerd op snacks van de Leeuw snacks. Er
zijn 2 nieuwe ovens aangeschaft die door alle groepen gebruikt kunnen worden, ideaal, in de
klas bakken. Met Sint is er een groepscadeau in alle klassen en een cadeau voor de kinderen
persoonlijk, met de verjaardag is er de grabbelton. Omdat de workshops niet door konden
gaan hebben de leerkrachten extra geld mogen gebruiken om materiaal voor in de klas aan
te schaffen, een bidon met de sportdag, een springkussen met de sportdag. eind vorig
schooljaar een cadeautje en een bon voor een ijsje voor alle leerlingen. We zijn in het bezit
van sporthesjes met een logo zodat we op sportdagen als team naar buiten kunnen treden,
er zijn weer nieuwe gymtassen aangeschaft als welkomstcadeautje als een kind nieuw op
school komt. Aan het begin van elk jaar is er een algemene ledenvergadering waarbij u van
harte welkom bent als u hier vragen over heeft.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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