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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en goed het nieuwe jaar is begonnen.
Fijn dat we konden starten op school afgelopen maandag. Helaas hadden we incidenteel met
een aantal besmettingen te maken. We volgen dit goed met elkaar en houden u daarover op
de hoogte waar nodig. Voor nu nog geen quarantaine perikelen maar dat kan maar zo aan de
orde zijn. Goed om dit in uw achterhoofd te houden. Wanneer een groep in quarantaine gaat
kunnen de kinderen uiteraard ook niet verdeeld worden over andere groepen. We vragen
met klem om uw kind(eren) goed in de gaten te houden en te testen bij twijfel.

In deze Scoop goed nieuws over de verbouwing en nog een aantal wetenswaardigheden en
vragen.

1. Agenda komende weken
- week 3,4 en 5 cito toetsen groepen 3 t/m 8
- vrijdag 28 januari: parro open voor inschrijven portfolio gesprekken
- vrijdag 4 februari: studiedag, alle kinderen vrij
- maandag 7 februari: onder voorbehoud extra ingelaste studiedag voor de verhuizing,

alle kinderen vrij

2. Welkom

Mihael en  Yasmina in groep 5
en

Zuza en Elin in groep 1

allemaal heel veel speel en leerplezier
bij ons op Kaleidoscoop

3. Instroomgroep

1
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Na de vakantie is de instroomgroep begonnen. Doordat de aanbouw nog niet klaar is
verblijven deze kinderen met hun leerkracht tijdelijk in de Kikkerklas, het gaat om 2 kinderen
dit is goed te doen. Fijn dat onze 15de groep gestart is.

4. Parkeerperikelen
Voor de vakantie kregen wij berichten van buurtbewoners dat er weer auto’s geparkeerd
staan op plekken waar dat niet mag. Wilt u daar alsjeblieft weer attent op zijn, het gaat
hierbij ook om de veiligheid van de kinderen.

5. Vacatureruimte
Per 1 maart zal een collega ons team verlaten. zoals bekend is er krapte op de arbeidsmarkt.
Wellicht kent u iemand die op zoek is naar een baan in het onderwijs, het gaat hierbij om een
baan voor 3 dagen. U mag dit mailen naar jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl

6. Opleveringen, verhuizen en klushulp
Vandaag zijn de speelzaal en de buitenberging opgeleverd, hartstikke fijn deze eerste stap.
De speelzaal mogen we ook direct gaan gebruiken. De berging zal volgende week ook in
gebruik genomen worden, de bouwkeet en de container daaronder zullen eind volgende
week verwijderd worden. De oplevering van de aanbouw staat voor 28 januari gepland.
Na de oplevering zal er schoongemaakt worden en zullen er digiborden geplaatst worden.
Wanneer dat allemaal achter de rug is zal er verhuisd moeten worden. We gaan dit doen met
een verhuisbedrijf. In de agenda bovenaan heeft u al kunnen zien dat er onder voorbehoud
een extra studiedag is gepland op 7 februari. Omdat we de beschikking hebben over een
verhuisbedrijf willen we het gelijk goed aanpakken. De groepen 3 gaan naar de nieuwbouw
beneden, zo hoeven deze kinderen niet meer met de trap naar boven. de groepen 7 gaan
naar de nieuwbouw boven. De groepen 5 verhuizen naar het rechtergedeelte van de school
en de groepen 6 naar het linker gedeelte. De instroomgroep gaat naar het lokaal links onder
in het gebouw. dus alleen de onderbouwgroepen, 2 groepen 4 en groep 8 blijven zitten op
hun huidige plek.

Rond al deze activiteiten kunnen we hulp gebruiken, te denken valt bijvoorbeeld aan planken
bevestigen in verschillende bergingen. Mocht u hierbij willen/kunnen helpen dan horen wij
dat graag. (jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl

7. Ouderenquête
De enquête is door veel ouders ingevuld, met de uitkomsten gaan we aan de slag en zullen
voor de voorjaarsvakantie een terugkoppeling geven. Heel erg bedankt voor de vele reacties.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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