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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Na een week met veel corona perikelen hebben de meeste kinderen hun portfolio
meegekregen vandaag. Ook komende week zullen we nog te maken hebben met uitval. Via
parro wordt u daarover op de hoogte gehouden. Doordat er meerdere leerkrachten/
ondersteuners ziek zijn is het haast onmogelijk om te vervangen. Wel willen we bij uiterste
nood kinderen opvangen in een andere groep. Dit graag in overleg met Jolanda van
Duinkerken. (jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl)

1. Agenda komende weken
week 7 en 8 portfoliogesprekken
woensdag 16 en donderdag 17 februari schoolfotograaf
donderdag 17 februari inloopspreekuur GGD
maandag 21 februari gekke onesie dag
woensdag 23 februari gekke haren dag
vrijdag 25 februari carnaval, informatie in deze Scoop
maandag 28 februari t/m 4 maart voorjaarsvakantie

2. Welkom

Liam in groep 1 op Kaleidoscoop.
Veel speel en leerplezier bij ons op school.
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3. Parro chat functie
Leerkrachten zijn op school altijd bereikbaar via de mail. Veel van de leerkrachten maken
gebruik van de Parro chat functie. Niet alle leerkrachten vinden dit prettig, het is voor de
leerkrachten niet verplicht, u kan daar verschillen in ervaren.

4. Inloopspreekuur GGD
Op donderdag 17 februari van 8.30 uur tot 9.30 uur is er een inloopspreekuur van de GGD op
school, met de volgende vragen kunt u terecht bij de Jeugdverpleegkundige:

-       Lichamelijke gezondheid
-       Gedrag
-       Weerbaarheid
-       Hoe je in je vel zit
-       Groei en ontwikkeling
-       Problemen met slapen
-       Zindelijkheid
-       Voeding en gewicht
-       Vragen over sociale media/gamen
-       Puberteit
-       Vragen over vaccineren
-       Vragen over corona

Verder neemt de jeugdverpleegkundige de oren en de ogen test mee.
Ook lengte, gewicht en motoriek kunnen gemeten/getest worden.

5. Carnaval
Op 25 februari vieren wij carnaval. Lopende de week zullen er al wat
activiteiten zijn, op vrijdag mag iedereen verkleed naar school en
zullen er een aantal activiteiten zijn. Hieronder een overzicht:

● Maandag 21 februari: Gekke Onesie-dag
● Woensdag 23 februari: Gekke Haren-dag
● Vrijdag 25 februari: Verkleed naar school (carnavalsviering)
● Kinderen moeten gewoon hun eigen eten en drinken voor

de kleine pauze meenemen.
● Bovenbouw tosti mee naar school
● Bovenbouw continurooster, dit stond niet aangegeven in

de jaarplanning. Mocht dit i.v.m. werk/opvang een
probleem zijn dan horen wij dat graag.

6. Portfolio
Vandaag is de portfolio voor de meeste kinderen meegegaan naar huis. Voor de groepen 5
t/m 7 staat er geen cito begrijpend lezen vermeld. Deze is in oktober afgenomen en zal in
mei/juni weer afgenomen worden. Volgende week vinden de gesprekken plaats waarbij de
kinderen welkom zijn, de keus is aan u.

7. Schoolfotograaf
Aanstaande woensdag en donderdag is de schoolfotograaf op school. Hieronder het rooster:

Woensdag 16 februari

08:45 09:05  Groep 4b Marit/Eva
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09:05 09:35 Groep 1/2a Susan/Romy
09:35 10:05 Groep 1/2b Ineke/Neeltje
10:05 10:35 Groep 1/2c Annette/ Margitte

10:35 11:05 Groep 3a Anneke

11:05 11:35 Groep 3b Miep/Marjanne

11:35 12:00 Groep 1/2d Mariska/Laetitia

12:00 12:20 Groep 6a Iris/Wendy

donderdag 17 februari

08:45 11:30 Broer/zus intern (fotograaf 1)

08:45 11:30 Broer/zus intern (fotograaf 2)

11:30 11:55 Groep 4a Hetty

11:55 12:15 Groep 5a Monique

12:15 12:45 PAUZE

12:45 13:15 Teamportretten
13:15 13:35 Groep 5b Marloes
13:35 13:55 Groep 6b Maartje/Jessica

13:55 14:15 Groep 7a Luc/Sharon

14:15 14:35 Groep 7b Wendy

14:35 15:10 Groep 8 Leonie

8. Workshops

Op 16, 23, en 30 maart zijn er weer de workshops. De opzet zal dit keer zo zijn dat een

leerkracht samen met een ouder/grootouder de workshop geeft in een klas. Als u het leuk

vindt om te helpen horen wij dat graag. Zonder ouders lukt het niet. Voor de groepen 3, 4 en

5 zijn de workshops van 10.00 uur tot 11.00 uur. Voor de groepen 6, 7 en 8 van 11.15 uur tot

12.15 uur. Als u wilt helpen mag u zich aanmelden bij juf Eva: elubbers@icbkaleidoscoop.nl

9. Ouderbijdrage

Een aantal ouders heeft een herinnering ontvangen betreffende de ouderbijdrage, fijn dat

daar actie op ondernomen is. Voor die ouders die nog niet betaald hebben deze extra

reminder.

10. In/uitgangen

Nu de lokaalindeling veranderd is hanteren wij de volgende in/uitgangen:

● groepen 1-2 Margitte/ Annette en Mariska Laetitia zij ingang

● overige groepen 1-2, groepen 4 en groepen 5 de deuren van de centrale hal

● groepen 3 eigen ingang van de aanbouw

● groepen 6 en 7 via de trap

● groep 8 via de hoofdingang

Met vriendelijke groet
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Het team van Kaleidoscoop
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