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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Hier weer de nieuwsbrief. De Cito toetsen zitten er voor het grootste deel op, al moet er wel
aardig wat ingehaald worden i.v.m. afwezigheid door corona of huisgenoten met corona. De
afgelopen weken hebben we drie groepen in quarantaine gehad, een groep ½ met
uiteindelijk veel kinderen met een positieve test, een groep 6 die goed van thuisonderwijs
hebben kunnen profiteren en afgelopen dinsdag een groep 3 die al snel weer naar school
mocht vanwege de versoepelingen dinsdagavond. Wat een geregel voor jullie als ouders,
petje af hoor. Daarnaast hebben we ook veel met vervangingen te maken gehad. Gelukkig
hebben we het op kunnen lossen, dankzij flexibele en welwillende collegae.

De eerste oplevering van de aanbouw heeft plaatsgevonden vandaag. Uiteraard zijn er nog
wat punten maar wat is het mooi geworden. We zijn hartstikke blij met het resultaat.

1. Agenda komende weken
- vrijdag 28 januari: parro open voor inschrijven portfolio gesprekken
- vrijdag 4 februari: studiedag, alle kinderen vrij
- maandag 7 februari: alle kinderen vrij i.v.m. verhuizing
- vrijdag 11 februari: portfolio mee
- vrijdag 11 februari: Scoop nummer 11
- week 7 en 8 portfoliogesprekken
- vrijdag 25 februari: Carnaval, informatie hierover volgt later

2. Welkom

Mila in groep 1, heel veel speel en
leerplezier bij ons op Kaleidoscoop.
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3. Verkeersperikelen op herhaling.
Er is overleg geweest met de gemeente om samen te kijken waar verbeterpunten
aangebracht kunnen worden. De gemeente is ook met mensen uit de wijk in overleg. Ik wil u
echt nogmaals vragen het liefst lopend of met de fiets naar school te komen. wanneer er
geparkeerd moet worden dit op de juiste plekken. Er wordt gebruik gemaakt van het privé
parkeerterrein aan deGroesbeek, dat kan echt niet. We houden graag het contact goed met
onze buren.

4. Ouderenquête
Al eerder hebben wij aangegeven dat de ouderenquête door veel ouders is ingevuld.
Nogmaals dank daarvoor. Fijn om veel positieve reacties te mogen ontvangen. Er zijn
complimenten over het feit hoe we de school draaiende houden in deze bijzondere tijd met
daarnaast nog eens het lerarentekort en ook veel complimenten over de communicatie. Ook
goed om hier en daar een kritische noot te lezen. Bijvoorbeeld over het schoolplein, deze
mag uitdagender wordt aangegeven. Daar gaan we nu de verbouwing bijna afgerond is mee
aan de slag. Het missen van de Kaleidosterren, wij vinden het ook heel jammer dat dit lang
niet door heeft kunnen gaan. Gelukkig wordt volgende week de kerstmusical alsnog
opgenomen en met elkaar gaan we kijken hoe de kinderen hun podium weer kunnen
pakken. Nu de speelzaal klaar is zijn daar vast mogelijkheden voor. Binding met de school
wordt er ook gemist, begrijpelijk, alleen al als we kijken naar de ouders van de leerlingen in
de onderbouwgroepen, zij zijn amper in de school geweest, gelukkig sturen de leerkrachten
regelmatig foto’s en filmpjes over activiteiten. Een onderwerp wat ook regelmatig naar voren
komt is het continurooster daar onder dit stuk meer over. Met de gegevens uit de enquête
kunnen we verder met daar waar het goed gaat en verbeteren daar waar het nodig is.

5. Continurooster
Eind vorig jaar heeft er vanuit de MR een bericht in de Scoop gestaan betreffende het
onderzoeken naar het draagvlak voor een continurooster. Binnen het team is dit onderzoek
afgerond. Er is draagvlak voor een continurooster met 5 dagen met dezelfde schooltijden.
Binnenkort is er weer overleg met de werkgroep en zal de enquête onder alle huishoudens
uitgezet worden.

6. Voor groep 8 leerlingen en hun ouders
De open dag op RSG Slingerbos locatie Levant op 5 februari gaat toch door in afgeslankte vorm,
informatie hierover via de Levant.

7. Bijlagen: lunchkidz, MDF, Kies

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop

pagina 2 van   2



pagina 3 van   2


