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 Beste  ouder(s)  en/of  verzorger(s),  hierbij  de  eerste  Scoop  na  de  herfstvakantie.  In  de 
 afgelopen  weken  heel  wat  bouwperikelen,  doorgebrande  apparaten  en  een  moeilijk 
 begaanbare  ingang  voor  de  groepen  6  en  8.  Alles  is/  wordt  opgepakt  en  de  veiligheid  in 
 school  is  gegarandeerd.  De  opleverdatum  staat  nog  steeds  op  23  december  maar  de 
 planning  staat  wel  onder  druk.  Wat  fijn  dat  er  weer  workshops  worden  gegeven,  de  kinderen 
 hebben  ervan  genoten.  Dank  aan  de  werkgroep  en  de  inzet  van  leerkrachten  en 
 (groot)ouders.  De  kind  oudergesprekken  zijn  in  volle  gang  en  die  worden  vanaf  15  november 
 opgevolgd  door  de  voorlopig  adviesgesprekken.  Fijn  dat  dit  voornamelijk  op  school  kan.  Ook 
 ‘s  morgens  weer  ouders  in  de  school  bij  de  jongste  kinderen  van  de  school.  Na  de 
 persconferentie  van  afgelopen  dinsdag  wil  ik  u  met  klem  vragen  de  gepaste  afstand  te 
 houden  en  de  school  vlot  te  verlaten  als  u  uw  kind  binnen  gebracht  heeft.  Zo  wordt  het  niet 
 te  vol  in  de  klas  en  gangen  en  is  het  inderdaad  mogelijk  de  afstand  in  acht  te  nemen.  Als 
 bijlage  ook  een  brief  hierover,  fijn  als  u  deze  goed  doorleest.  Ook  in  de  bijlage  een  brief  voor 
 opgave van de eerste heilig communie. 

 1.  Agenda komende weken 
 -  week 45: Kind Oudergesprekken 
 -  week 46 en 47 voorlopig adviesgesprekken 
 -  woensdag 10 november: workshop 
 -  woensdag 17 november: workshop 

 2. website bijgewerkt: 
 -  informatie TSO Lunchkidz 

 3. Welkom 

 Julia  en  Lisa  in  de  groepen  1-2,  heel  veel  leer  en  speelplezier 
 bij ons op Kaleidoscoop. 
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 4. Actie my book buddy 
 De kinderen konden gedurende de kinderboekenweek meedoen met de actie my book 

 buddy . Er is 106 euro en 60 cent opgehaald voor boeken voor kansarme kinderen in Afrika. 

 Alana uit groep 5 heeft het allermeeste voorgelezen en veel geld verzameld . 

 Super goed gedaan! Namens Edukans heel hartelijk bedankt  voor alle minuten voorlezen! 

 5. Ziekmelding via Parro 

 Veel ouders hebben de afgelopen weken al gebruik gemaakt van de parro functie om hun kind ziek te 

 melden, fijn. Ook worden we nog gebeld, voor die ouders deze herinnering. 

 6. KSK gelden 

 De ouderbijdrage, de zogenaamde KSK gelden komen langzaamaan binnen. Hierbij een herinnering 

 aan die ouders die het nog  niet  hebben overgemaakt.  fijn als u dat binnenkort doet. alvast bedankt. 

 Kosten (KSK en ouderbijdrage per kind): 
 ●  Onderbouw (groep 1 en 2) € 22, 50 (Ouderbijdrage) + € 7,50 (kleuterfeest)  €30,00 
 ●  Middenbouw (groep 3 t/m 7) € 22,50 (Ouderbijdrage)  + €  26,50 (schoolreisje)  €49,00 
 ●  Bovenbouw (groep 8) € 22,50 (Ouderbijdrage) + € 65,- (kamp)  €87,50 

 De Ouderraad heeft te maken met  kosten/facturen  welke,  voordat de activiteiten plaatsvinden, 
 betaald moeten worden  . 
 Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken om bovenstaand bedrag voor 01-11-2021 over te maken 
 op IBAN Nl87 RABO 0154 3025 97 t.n.v. Oudervereniging  "Kaleidoscoop"  onder vermelding van 
 voornaam, achternaam en groep van de betreffende leerling, zodat  we  de ontvangsten eenvoudig 
 aan de juiste leerlingen kunnen relateren 
 Mocht u naar aanleiding van  deze  brief nog vragen  hebben, mailt u dan naar  j_treep@hotmail.com. 

 7. Zieke leerkrachten 
 Twee  leerkrachten  op  school  hebben  corona  gehad.  Zij  zijn  inmiddels  klachtenvrij.  Wel 
 ondervinden  zij  last  van  de  nasleep  van  corona.  Wij  proberen  dit  binnen  school  zo  goed 
 mogelijk  op  te  vangen.  Het  is  helaas  af  en  toe  nodig  een  groep  te  vragen  thuis  te  blijven. 
 Daarnaast  vallen  regelmatig  duo  collegae  in  en  mensen  van  de  ondersteuning.  We  proberen 
 daar een goede balans in te vinden. 

 8. Corona en het Baken/ Polderwijk Zaal: 
 Er is contact geweest met de coördinator van de sportzalen in Zeewolde, volgens de laatste 
 richtlijnen mogen mensen alleen naar binnen na controle van de corona check app. 
 Leerkrachten en leraarondersteuners vallen hier niet onder maar ouders wel. De controle ligt 
 bij de leerkracht. 

 9.  Bijlagen:  Brief betreffende corona maatregelen 
 Opgave kinderen voor de Eerste  Heilige Communie 

 Met vriendelijke groet 
 Het team van Kaleidoscoop 
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