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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Scoop nummer 6 voor jullie met weer de nodige informatie.
De workshops zijn weer afgelopen, de kinderen hebben het
naar hun zin gehad. Dank aan alle ouders, grootouders en
teamleden die zich ingezet hebben. Inmiddels hangen de
Sint versiering ook weer in de hal, dit brengt de sfeer er
goed in. De bouw gaat voortvarend, wat wordt het mooi. We
kunnen niet wachten om het nieuwe gedeelte in gebruik te
nemen. Eind volgende week gaat de speelzaal dicht. Er komt

een container op het plein om materiaal op te slaan om zo de school opgeruimd te houden.
Een fijn weekend toegewenst namens het hele team.

1. Agenda komende weken
- week 47: voorlopig adviesgesprekken
- vrijdag 3 december: Sinterklaasfeest, groepen 5 t/m 8 continurooster
- maandag 6 december: studiedag, leerlingen vrij

2. Vakantierooster
Hierbij het vakantierooster voor het schooljaar 22-23, met instemming van de MR
Vakantie schooljaar 2022-2023 Periode
Herfstvakantie 22-10 t/m 30-10-2022
Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 8-1-2023
Voorjaarsvakantie 25-2 t/m 5-3 2023
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 7-4 t/m 10-4 2023
Meivakantie 22-4 t/m 7-5 2023
Hemelvaartsdag 18-5 t/m 19-5 2023
2e Pinksterdag 29-5-2023
Zomervakantie 8-7 t/m 20-8-2023

3. Corona
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Het blijft spannend hoe één en ander gaat lopen de komende tijd. Onder de leerlingen een
paar positieve uitslagen en een aantal leerlingen thuis door een positief geteste huisgenoot.
Vanaf afgelopen week geldt dat als je gevaccineerd bent en een positieve huisgenoot corona
heeft het hele gezin in quarantaine moet. Ook is er een verschil tussen quarantaine en
isolatie. Wanneer een persoon niet in isolatie gaat dan moeten de kinderen langer thuis
blijven, dit omdat men op de zevende dag nog  iemand kan besmetten, 5 dagen later kan het
kind dan pas getest worden. Laten we met zijn allen alert zijn en blijven alstublieft.

4. Vervangingen en klassen thuis
De afgelopen weken was het regelmatig lastig of niet mogelijk voor alle groepen een
leerkracht te hebben. In week 45 zijn op 3 dagen 2 groepen thuis geweest. Daarbij hebben
we geprobeerd de last te verdelen en ook zo nu en dan ondersteunend personeel voor de
groep te vragen. Het is zo fijn dat het team hierin meedenkt en flexibel is. Ook heel prettig
dat jullie als ouders begrip hebben. Dank jullie wel.

5.  Sinterklaas
Op 3 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Binnenkort krijgt u hier informatie
over. Alvast belangrijk om te weten, woensdag 24 november mogen de kinderen hun schoen
zetten. De schoen mag vanaf maandag meegenomen worden. Voor de kinderen van de
groepen 1 t/m 4 graag voorzien van naam. Op vrijdag 3 december is er voor de kinderen van
de groepen 5 t/m 8 een continurooster tot 14.15 uur. En voor wie dit nog niet heeft de route
die sint morgen door Zeewolde gaat:
https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/cultuur/246303/route-intocht-sinterklaas-bekend

6.  Schoolbibliotheek.
Wat zijn we trots en blij dat onze nieuwe schoolbibliotheek zo goed gebruikt wordt door de

leerlingen.

In januari 2022 gaan we samenwerken met FlevoMeer Bibliotheek. Er komt dan een

uitleensysteem op school die gekoppeld is aan die van  Flevo Meer Biliotheek.

De leerlingen krijgen dan toegang tot een website waar ze leestips krijgen, een leeslogboek

bij kunnen houden, boeken kunnen zoeken en betrouwbare informatie kunnen vinden voor

hun werkstukken.

Alle leerlingen moeten daarvoor wel lid zijn van de FlevomeerBibliotheek. Dit lidmaatschap is

gratis.

Binnenkort krijgt  u hier een inschrijfformulier voor.

Ook voor de kinderen die al lid zijn , vult u dit formulier in zodat er een koppeling van

gegevens bibliotheek en school kan plaats vinden.

Tevens zoeken wij enthousiaste ouders die op donderdag 13 januari vanaf 8.30 uur willen

helpen om alle leesboeken te koppelen aan het uitleensysteem. Wij krijgen hierbij instructie

van  bibliotheekmedewerkers.

En vindt u het leuk om te komen helpen bij het uitlenen van de boeken op school ? Elke

maandag, dinsdag en donderdag middag gaat de bibliotheek open van 13.15 uur t/m 13.45

uur.

U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Thonny twijnbergen@icbkaleidoscoop.nl
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WOW! Wat hebben veel kinderen hun best gedaan om te lezen en voor te lezen

in de Kinderboekenweek!

Edukans en My Book Buddy danken alle kinderen hartelijk daarvoor, maar ook de

leerkrachten die het lezen gestimuleerd hebben en ouders en familieleden die geluisterd

hebben naar mooie verhalen en gedoneerd hebben.

Het resultaat van alle inspanningen is prachtig: €15.000 is er bijeen gebracht.

7.   Het scheidingsloket!
MDF, advocaat Bosma en Jeugdhulp Zeewolde hebben de handen ineen geslagen. Zij zijn 2 x
per maand beschikbaar voor vragen op het gebied van scheiden/uit elkaar gaan.
Op de flyer in de bijlage staat geen locatie vermeld omdat dit vanwege corona en voorkeur
van inwoner kan verschillen. In principe is het Vraaghuis beschikbaar maar zal dus in overleg
met ouder(s) bepaald worden (locatie danwel digitaal).
De betrokken professionals zijn altijd bereid om vragen van ouder(s) te beantwoorden.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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