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Besteo
 uder(s)e n/ofv erzorger(s), 
Scoop nummer 2 voorjulliemeteenaantalbijlagen.Veelkinderenzijnalweergewendaan
hetschoolritme,eenaantalvindenhetbestpittig.Datzienwemetnameaanheteindevan
de schoolweek. De aanbouw vordert gestaag,afgelopenweekisduidelijkgewordendatde
opleverdatumeindnovembernietgehaaldwordt.Datisjammer,komendewekenkrijgenwe
daar meer duidelijkheid over. VeelpleziermethetlezenvandeScoopeneenfijnweekend
toegewenstn
 amensh
 eth
 elet eam. 

1. Agendak omendew
 eken 
- vrijdag2
 4s eptember:k orfbalg roepen5

- donderdag3
 0n
 ovember:S coopn
 r.3

- woensdag6
 o
 ktober:s tartK
 inderboekenweek 


2. Welkom 


Jime nA
 mélieind
 eg roepen1
 -2, 
heelv eels peele nleerplezierb
 ij 
onso
 pK
 aleidoscoop. 




3.A
 fscheid 
Lotte Heuff is vanuit de IJsselgroep vele jaren bij Kaleidoscoop betrokken geweest, eind
septemberneemtzijafscheid,RinskeBrongaathaarvervangen.Hierondereenberichtjevan
Lotte: 
Per 1 oktober ga ik fulltime aan de slag als GZ-psycholoog bij Youz in Amsterdam. Youz
biedt specialistische zorg (GGZ)voorjeugdengezin.Ikzalkinderenenoudersbegeleiden
middels diagnostiek en behandeling. Iets minder op scholen, ietsmeerindeGGZ.Met15
1 


minuutjes fietsen ben ik er en dat isookdevoornaamsteredenomnutegaan.Ikheb8,5
jaarmetveelplezierbijIJsselgroepgewerkt.Datplezierisernog,maarikbenwatmeerop
zoek naar de balans tussen werk en privé. Minder reistijd, in mijn eigen stadje en een
nieuwe,frisseuitdaging. 



4.C
 ito 
Afgelopen schooljaar hebben wij de M citotoetseninallegroependoordelockdownlater
afgenomen. Als gevolg daarvan zijn een deel van de E toetsen niet afgenomen omdat de
tussenliggende tijd tekort was. Vanaf 27 september zullen in de groepen 4 t/m 8 de E
toetsen: spelling, rekenen en begrijpend lezen afgenomen worden. Ukrijgtdaartijdensde
KindO
 udergesprekkene ent erugkoppelingv an. 

5.S martwatches 
Er zijn op school verschillende kinderen met een Smartwatch. In de klas wordt hier
regelmatig hinder van ondervonden. De kinderen mogen de smartwatch inleveren bij de
leerkracht. 

6.S parenv oork inderboeken 
De Kinderboekenweek komt er weeraan,dezestartop6oktober.Wekunnenweersparen
voor kinderboeken op school. Als u kinderboeken aanschaft bij Bruna in de
kinderboekenweek (6-10 t/m 15-10) kunt u de kassabon inleveren op school. Van een
percentagev anh
 ett otaalb
 edragm
 ogenw
 ijb
 oekena anschaffen. 

7.B
 ijlagen 
- Briefn
 .a.v.n
 ieuwem
 aatregelenc orona 
- Komu
 itjeb
 oksn
 .a.v.b
 oksclinics 
- Alleso
 pz ijnK
 op 
- Lunchkidzo
 pz oekn
 aarm
 edewerkers 
- Folderv anK
 IES( KinderenInE enS cheiding) 
Opd
 onderdag2
 8o
 ktober2
 021s tarth
 ets pel-e np
 raatprogrammaK
 IES. 
Oudersk unnenh
 unk ind/kinderena anmeldenv iaw
 ww.meerinzicht.nl/kieso
 fs cand
 eQ
 R
codeo
 pd
 ef lyer. 
Zieb
 ijlagev oord
 ef lyere ninformatieo
 verK
 IES. 
Voorv ragenk unnenjullieb
 ijm
 ijo
 fb
 ijC
 indyL ippert( c.lippert@meerinzicht.nl)t erecht. 





Metv riendelijkeg roet 
Hett eamv anK
 aleidoscoop 
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