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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
Na een warme week vandaag een iets koelere dag, dat was aangenaam. Afgelopen vrijdag 
hebben de kinderen uit de onderbouw ontzettend genoten van het kleuterfeest. Een mooi 
ingericht plein, 2 geweldige acteurs en fijne ouders om hier en daar te helpen. En niet te 
vergeten de leerkrachten die weken met de voorbereiding bezig zijn geweest, 
complimenten.
Aankomende week het kamp van groep 8 en de week daarop de overige groepen op 
schoolreis. Ook volgende week de portfolio’s mee en de week daarna de gesprekken.
Zoals al eerder aangegeven zijn we druk bezig met de verdeling van groepen van volgend 
schooljaar. Er lopen nog sollicitatieprocedures, de uitkomst daarvan hebben we nodig om 
het aantal groepen te kunnen bepalen. We snappen dat u erg benieuwd bent. Zodra we 
meer duidelijkheid hebben zullen we dat ook direct communiceren.

1. Agenda komende weken
maandag 21 juni: studiedag, alle leerlingen vrij
woensdag 23 juni t/m 25 juni groep 8 op kamp
maandag 28 juni: deze week de facultatieve gesprekken
dinsdag 29 juni groep 3 t/m 7 op schoolreis
vrijdag 2 juli: Scoop nummer 23

2. Welkom

Esmée, Jinthe en Jack welkom in de groepen 1-2,
Heel veel speel en werkplezier bij ons op 
Kaleidoscoop.
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3. Continurooster: Van verschillende kanten krijgen wij als team regelmatig vragen over het 
overgaan naar een continurooster. Dit lijkt eenvoudiger dan het is. Hier is een procedure 
aan gekoppeld waar de MR inspraak in heeft. Volgend schooljaar zullen wij de procedure 
opstarten. Binnen deze procedure onderzoeken wij de belangstelling binnen het team en 
bij ouders voor of het huidige rooster of een continurooster.

4. Ontruiming: Afgelopen dinsdag was er een geplande ontruiming. Deze is goed verlopen, 
de school was snel leeg. Binnenkort volgt er nog een onaangekondigde ontruiming.

5. Schoolreis: 
Beste ouders, 
Dinsdag 29 juni gaan wij op schoolreisje! De kinderen worden om 08.30 uur op school 
verwacht en gaan naar hun eigen klas. We vertrekken later om niet te vroeg in 
Amersfoort te zijn, de dierentuin gaat pas om 10.00 uur open. We zien u graag bij de 
terugkomst. De leerkracht zet een berichtje op Parro hoe laat de bus aankomt, dit zal 
rond 16.00 uur zijn. ook zal zij aangeven op welke plek de kinderen zullen uitstappen. De 
bussen zullen namelijk  op verschillende plekken aankomen i.v.m. corona en de grote 
aantallen. Fijn als u bij het ophalen  rekening houdt met de 1,5 meter afstand. We hopen 
op een mooie dag! 
De schoolreiscommissie.

7. Steps/skateboards: Er zijn veel kinderen die een step of skateboard mee naar school 
     nemen. Daar wordt met plezier gebruik van gemaakt. Helaas raken er ook wel eens 
     steps/boards kwijt. Dat is vervelend. Het meenemen van deze materialen naar school is    
     voor eigen risico, we zullen dinsdag in de klassen afspreken dat de spullen alleen door de  
     eigenaar gebruikt mogen worden.

8.  Leerlingen beleven de mooiste verhalen met de gratis online 
Bibliotheek-app
 

Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van Jeugdbibliotheek kunnen kinderen de 

mooiste verhalen beleven tijdens de zomervakantie. Gewoon op een telefoon of tablet. 

Ze downloaden simpelweg de leukste e-books en luisterboeken met de gratis online 

Bibliotheek-app. Ook als ze nog geen lid zijn van de bieb.

Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot vanwege 

achterstanden door de lockdowns. Daarom is doorlezen tijdens de vakantie extra 

belangrijk en dat kan gemakkelijk via de online Bibliotheek-app!

 

Lekker lezen op vakantie

Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees Kees? Of vanuit de luie 

strandstoel op digitaal avontuur met De regels van Floor? Met de zomeractie is het wel 

heel gemakkelijk: je leerlingen downloaden simpelweg de leukste lees- en luisterboeken 

op een telefoon of tablet met de online Bibliotheek-app.
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Hoe werkt Boek 'n Trip?

● Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)

● 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling

● Elk boek drie weken lenen

● Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus

● Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie

● Toegang tot duizenden jeugdtitels

● Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie

● Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd

Meer informatie over Boek 'n Trip vind je hier

Voorkom terugval

Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor leerlingen en ouders want ze hoeven 

niet speciaal naar de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af te sluiten. Zo komen ze 

ontspannen en belezen weer terug op school en voorkom je een terugval in het AVI-

niveau. Ook voor leerlingen die al wél lid zijn van de bieb staan dezelfde leuke boeken 

klaar om deze zomer door te kunnen lezen.

Tip ouders en leerlingen

Help jij je leerlingen ook door te lezen tijdens de vakantie? Tip ouders in je nieuwsbrief of 

via je sociale kanalen over het actieabonnement met deze tekstsuggestie. Na de zomer 

kunnen je leerlingen blijven doorlezen met een jeugdlidmaatschap bij de lokale 

Bibliotheek. In veel gevallen is ook dat lidmaatschap gratis.

Alvast een hele fijne zomer gewenst,
 
 

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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