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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Voor jullie al herfstvakantie, hopelijk een weekje rustig aan of zelfs een paar dagen weg.
Helaas hadden we begin deze week uitval van leerkrachten. Een aantal dagen is een groep
opgevangen door een onderwijsassistent en aan de ouders van 1 groep is gevraagd de
kinderen een dag en aan een andere groep een middag thuis te houden. Dat kon in veel
gevallen, de kinderen die er wel waren hebben meegewerkt met een parallel groep. Dank
jullie ouders voor de flexibiliteit hierin en ook dank aan mensen uit het team voor hun extra
inzet. Wat fijn dat er afgelopen woensdag zoveel ouders kwamen luisteren naar ons
schoollied. Morgen een studiedag voor een groot deel gericht op kwaliteit binnen het
onderwijs en scholing in de onderbouw voor spelend en ontdekkend leren. De maandag na
de vakantie gaan de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 naar een studiedag van Da Vinci,
onze methode voor wereldoriëntatie. U ziet 2 volle dagen maar ook zinvolle dagen. Hele fijne
week toegewenst namens het hele team.
1. Agenda komende weken
vrijdag 15 oktober: studiedag alle leerlingen vrij
maandag 18 oktober t/m 22 oktober: herfstvakantie
maandag 25 oktober: studiedag, alle leerlingen vrij
week 43: jolanda afwezig, Roel Hijne en Mariska van Achthoven zijn aanspreekpunt
week 44 en 45: Kind OuderGesprekken
woensdag 3 november: start eerst workshopronde indien genoeg mensen zich hebben
aangemeld, (fijn dat een aantal mensen dit hebben gedaan naar aanleiding van de parro
oproep)
vrijdag 5 november: Scoop nummer 5
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2. Welkom

Noël en Julia in de groepen 1-2,
heel veel speel en leerplezier bij
ons op Kaleidoscoop.

3. Website bijgewerkt met
-

Controleverklaring 2020
Bestuursverslag 2020
WNT verantwoording 2020

4. Bouw
De bouw vordert gestaag, de opleverdatum eind november is niet haalbaar. De opleverdatum
staat nu op 23 december maar dit met een slag om de arm. Wij houden u op de hoogte over de
definitieve datum en hoe één en ander qua verhuizing zal gaan lopen.
5. Op tijd beginnen en afspraken onder schooltijd
Het valt ons op dat meer kinderen laat de school inkomen. Fijn als straks na de herfstvakantie
alle kinderen op tijd op school zijn zodat we ook op tijd met de dag kunnen beginnen. Ook
worden er regelmatig tandarts/dokters afspraken onder schooltijd gemaakt, soms kan dat niet
anders maar het is goed om dit zoveel als mogelijk buiten schooltijden om te plannen.
6. Ouders in de school
Van verschillende kanten krijgen wij de vraag wanneer mogen ouders weer de school in? Na de
herfstvakantie gaan we hier gefaseerd toe over. Dit in eerste instantie tot de kerstvakantie.

-

op maandag, woensdag en vrijdag mogen de ouders van de groepen 1-2 mee naar
binnen
op dinsdag en donderdag mogen de ouders van de groepen 3 en 4 mee naar binnen
mogen
Voor de groepen 5 t/m 8 is er de mogelijkheid om na schooltijd, dus om 15.15 uur
even binnen te lopen als u wat wil vragen.

Een aantal leerkrachten vindt het belangrijk om afstand te houden, we vragen daarvoor
uw begrip. Vanzelfsprekend moet u klachtenvrij zijn als u in school komt. Wat de ingangen
betreft, deze blijven zoals deze nu worden gebruikt. de deur aan de zijkant bij de kleuters
(Wiebelende wielen klas en Leesbeesten klas) gaat om 8.30 uur dicht, dit i.v.m. de kou.
De meest linker deur aan de voorkant van de school kan gebruikt worden om binnen te
komen na 8.30 uur.
7. Open ochtend
Na de herfstvakantie stond de open week gepland. Deze verschuiven wij naar het voorjaar.
Dit doen we omdat na de herfstvakantie er al meer ouders de school binnen komen. We hopen op
uw begrip.
8. Leerlingenraad
De leerlingenraad is gekozen, namelijk: Renske, Sylvie, Luuk, Guusje, Liz, Emma, Loïs en Lisa.
Afgelopen woensdag hebben zij al geweldig geassisteerd bij het rondleiden van belangstellende
ouders tijdens de open ochtend , heel fijn. Na de vakantie gaan we onder andere aan de sla
over hoe we het schoolplein kunnen aanpakken.
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9. Ziekmelding via de Parro-app
We hopen allemaal weer gezond op school te komen na de vakantie. Vanaf 25 oktober kunt u
absenties inclusief de reden melden via de Parro-app.
10. Roetveegpieten
De werkgroep Sinterklaas is op zoek naar 2 of 3 roetveegpieten. Wie heeft er iemand in zijn
of haar omgeving die dit leuk zou vinden. Omdat het om roetveegpieten gaat kunnen het
geen bekenden van de kinderen zijn. We horen het graag, aanmelden mag bij juf Anneke:
aspruijt@icbkaleidoscoop.nl
11. Werkzaamheden
Vanaf maandag 18 oktober wordt de kruising Springendal/Weerribben gerealiseerd en aansluitend
de Weerribben tot de Kwartiersmakerslaan. Om deze werkzaamheden op een verkeersveilige manier
uit te kunnen voeren zal de kruising en het laatste stuk van de Weerribben compleet worden afgezet
en zal er een omleiding geplaatst worden. Het is de bedoeling dat de kruising in week 42 wordt
aangebracht in de herfstvakantie omdat dan de verkeersintensiteit minimaal is. Nadat de kruising
gereed is zal de kruising weer opengesteld worden voor het verkeer. De omleiding blijft dan wel van
toepassing omdat dan het laatste stuk van de Weerribben gerealiseerd kan worden. Het trottoir
langs de Weerribben achter de woningen aan de Berkenhof 54 t/m 68 wordt nu in zijn definitieve
vorm aangelegd. Dit betekent dat hier niet meer geparkeerd kan worden. Hiervoor is de nieuwe
parkeerstrook aan de andere kant van de rijbaan reeds aangelegd. Gedurende de werkzaamheden
zullen een aantal éénrichtingswegen tijdelijk worden opgeheven.

In aansluiting hierop is er een verzoek van de buurtbewoners van de Weerribben en de Berkenhof of
er weer aandacht kan zijn voor parkeergedrag. zij ondervinden hier veel hinder van.

12. Sportactiviteiten
In de Herfstvakantie worden er tal van sportieve activiteiten georganiseerd door diverse partijen.
Op dinsdag 19 oktober gooien we (de BuurtSportCoaches) in sporthal Het Baken alle
spreekwoordelijke remmen los. De nieuwe sportzaal heeft tal van mogelijkheden en toestellen. We
laten er deze dag geen enkele onbenut. Verdeeld over verschillende tijdvakken zijn er voor iedere
doelgroep passende activiteiten.
Van 9.30 tot 11.00 uur is er een ouder-kind moment voor kids van 2-6 jaar, kom samen met je kind
klimmen, klauteren, schommelen en balspelen doen.
Om 11.30 uur staat er tot 13.00 uur een stoer klim-spring-slinger parcours en spelvormen klaar voor
kinderen van 6 tot 11 jaar.
Van 14.00 tot 15.30 uur wordt er een schepje bovenop gegooid en is het de beurt aan de
leeftijdsgroep van 11-14 jaar.
Kijk voor meer info en inschrijving op www.sportencultuurzeewolde.nl.
Daarnaast zijn er in de Herfstvakantie nog meer leuke evenementen te vinden! In de link vinden jullie
de informatie omtrent de activiteit.
20 Oktober: Urban Event van 8-14 jaar (Jeugd en Jongerenwerk Zeewolde)
https://www.facebook.com/groups/132447043631244/permalink/1786283734914225/
20 Oktober Beweegfestijn (Grenzeloos Bewegen)
https://www.grenzeloosbewegenzeewolde.nl/2021/10/11/beweegfestijn-20-okt/
23 Oktober Footballastic Toernooi van 8-18 jaar
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https://www.footballastic.nl/king-of-footballastic/?fbclid=IwAR3yhKJNiNmxV6Al5ux4IVH8BIdegGhfos
dVqYDzb5NpzN5r-XqFCKxq3Uc
We hopen veel van jullie leerlingen te mogen ontvangen tijdens de activiteiten in de Herfstvakantie.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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