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 Agenda 
 Noodopvang 
 Kerstmusical 
 Ouderenquête 

 Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 Toch  een  vervroegde  vakantie  voor  de  kinderen,  het  was  voor  ons  snel  schakelen  maar  dat 
 zal  het  voor  jullie  ook  zijn  geweest.  We  hebben  gelukkig  een  fijne  gezellige  kerst  middag 
 gehad,  in  alle  klassen  zag  het  er  gezellig  uit,  was  er  aandacht  voor  het  kerst  verhaal,  een  film 
 en muziek. 

 Er  waren  lekkere  hapjes  door  de  kinderen  meegenomen  en  ook  vanuit 
 de  ouderraad  weer  een  verrassing,  een  hele  schaal  vol  snacks  voor 
 elke  groep,  dit  werd  enthousiast  ontvangen.  Daarnaast  kregen  de 
 kinderen  ook  allemaal  een  leuke  attentie  vanuit  school  en  ouderraad 
 mee  naar  huis.  Vandaag  nog  een  pyjama  dag  en  ook  nog  tijd  om  te 
 werken  en  gymmen.  Hierbij  bedanken  we  de  werkgroep  kerst 
 (bestaande  uit  ouders  en  leerkrachten)die  zich  dit  jaar  weer  zeer 

 flexibel hebben moeten opstellen, dit is ze weer goed afgegaan. Petje af hoor. 

 Normaliter  leggen  we  voor  de  vakantie  de  gevonden  voorwerpen  neer,  dit  doen  we  nu  later. 
 Wanneer  er  zich  in  de  vakantie  ontwikkelingen  voordoen  die  gevolgen  hebben  voor  het 
 basisonderwijs houden wij u uiteraard op de hoogte. 

 Agenda 
 -  maandag 10 januari: we gaan weer beginnen 
 -  vrijdag 14 januari: Scoop nr. 9 

 Noodopvang 
 Voor de leerlingen die gebruik maken van de noodopvang is een rooster opgesteld. 
 Op  maandag  en  dinsdag  zijn  er  3  groepen:  een  groep  met  leerlingen  van  1-2,  een  groep  met 
 leerlingen  van  3  t/m  5  en  een  groep  leerlingen  van  6  t/m  8.  Op  de  ochtenden  van  woensdag 
 t/m  vrijdag  zijn  er  minder  leerlingen,  daarom  zijn  er  op  die  dagen  2  groepen.  1  groep  met 
 leerlingen  van  groep  1  t/m  4  en  een  groep  leerlingen  van  5  t/m  8.  Op  de  middagen  is  er  geen 
 opvang.  De  kinderen  van  de  groepen  (5)6  t/m  8  starten  alle  dagen  in  de  stilteruimte.  De 
 groepen  ½  en  3/4/5  zitten  in  verschillende  klassen,  de  kinderen  horen  dat  ‘s  morgens  aan  de 
 deur. Mochten er nog vragen zijn mailt u gerust. 

 Kerstmusical 
 Maandag  zijn  een  gedeelte  van  de  dag  de  leerlingen  van  de  beide  groepen  7  op  school.  Er 
 worden  opnames  gemaakt  van  de  beide  kerstmusicals.  De  kinderen  hebben  hier  hard  voor 
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 gewerkt.  De  opnames  zullen  worden  gedeeld  zodat  u  hier  thuis  samen  met  uw  kind(eren) 
 naar kan kijken. 

 Ouderenquête 
 Fijn  dat  we  al  63  reacties  hebben  gekregen  op  de  enquête.  Volgende  week  willen  we  met  de 
 uitkomsten  aan  de  slag,  dus  als  u  nog  niet  in  de  gelegenheid  bent  geweest  kunt  u  dit 
 weekend de enquête nog invullen via de parro app. 

 Met vriendelijke groet 
 Het team van Kaleidoscoop 
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