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 Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 De  eerste  zonnige  week  zit  er  alweer  op  na  de  voorjaarsvakantie.  We  zien  dat  iedereen  daar 
 van  geniet.  We  hebben  regelmatig  stilgestaan  bij  de  oorlog  in  Oekraïne.  Er  is  over  gesproken 
 en  er  zijn  kaarsjes  gebrand.  In  de  lessen  is  er  aandacht  voor,  we  hebben  tulpen  verkocht  op 
 alle  basisscholen  in  Zeewolde  en  de  paaseitjes  acties  loopt  nog.  Zo  dragen  we  ons  steentje 
 bij.  Toch  wil  ik  even  extra  stil  staan  bij  die  ouders  en  kinderen  die  uit  Oekraïne  komen  of  er 
 familie hebben wonen, wat een zware tijd. Heel veel sterkte. 

 Deze  week  hadden  we  bijna  alle  groepen  op  school,  dat  was  voor  de  vakantie  zeker  niet  het 
 geval.  Door  flexibiliteit  van  collegae  was  er  het  één  en  ander  op  te  vangen,  toch  moesten  we 
 ook  weer  een  beroep  op  jullie  als  ouders  doen  door  te  vragen  de  kinderen  thuis  te  houden. 
 Hartstikke fijn dat we dit samen op kunnen lossen. Hopelijk gaan we nu de goede kant op. 

 1.  Agenda komende weken 
 -  vrijdag 11 maart: volleybaltoernooi  groep 8 
 -  woensdag 16 maart: start tweede ronde workshops 
 -  vrijdag 25 maart: Scoop nr.13 
 -  vrijdag 25 maart: enquête schooltijden voor ouders 
 -  vrijdag 25 maart of vrijdag 1 april basketbaltoernooi  groep 7 

 2.  Welkom 

 Senna, Jasmijn, Pien, Valente en Thomas in groep 1 
 en Olivier in groep 5. Heel veel speel, leer en werkplezier 
 bij ons op Kaleidoscoop. 
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 3. Lentekriebels 
 In  het  kader  van  de  week  van  de  lentekriebels  wordt  er  een  ouderbijeenkomst  over  puberteit 
 en een puberteitsles voor kinderen van groep 8 gegeven. 
 Op  woensdag  23  maart  om  8.45  uur  wordt  de  ouderbijeenkomst  gegeven.  Om  8.30  uur  start 
 de  inloop  met  een  kopje  koffie/thee.  In  deze  bijeenkomst  worden  lichamelijke  en  mentale 
 veranderingen besproken. 
 Bij  lichamelijke  veranderingen  denk  aan  verandering  van  het  slaapritme  en  voedingspatroon. 
 Mentale  verandering  gaan  over  het  ontwikkelingen  naar  volwassenheid  door  het  krijgen  van 
 een eigen identiteit en het opzoeken van grenzen. 
 Verder  bespreek  ik  sociale  media,  roken,  drank,  drugs  en  maatschappelijke  thema’s  waar  je 
 als  puber  mee  te  maken  krijgt  en  tips  voor  jullie  als  ouders  hoe  je  het  thuis  gezellig  kunt 
 houden met een puber. 
 Mocht  je  geïnteresseerd  zijn  geef  je  dan  op  bij  Mariska  of  Gerdien,  de  intern  begeleiders. 
 mvanachthoven@icbkaleidoscoop.nl  of  ggoorman@icbkaleidsocoop.nl 
 De  puberteitsles  wordt  op  woensdag  30  maart  in  de  klas  gegeven  daarin  worden 
 veranderingen  in  de  puberteit  voor  jongens  en  meiden  besproken  en  wordt  er  wat  verteld 
 over voortplanting. 
 Groeten Rose Heuven Jeugdverpleegkundige bij de GGD 

 4. Hulp 
 We  maken  inmiddels  een  paar  weken  gebruik  van  de  aanbouw  van  onze  school.  Daar  zijn  we 
 hartstikke  blij  mee.  Langs  deze  weg  wil  ik  alle  ouders  die  ons  hebben  geholpen  met  klussen 
 ontzettend bedanken. Fijn dat, dat allemaal zo vlot is gerealiseerd. 

 5. Interne wijziging 
 Voor  de  vakantie  hebben  wij  afscheid  genomen  van  juf  Wendy  Sminia  uit  groep  6.  Juf  Neeltje 
 van  de  Buurman  en  Buurman  klas  heeft  de  overstap  gemaakt  naar  groep  6.  Voor  de  Buurman 
 en Buurman klas is juf Ilse aangenomen zij start op 1 mei. 

 6. Ondersteuning en Smarteez 
 Tot  1  mei  zal  er  verminderde  ondersteuning  zijn  van  juf  Thonny,  dit  omdat  zij  tijdelijk  voor  de 
 Buurman  en  Buurman  klas  staat.  De  Smarteez  zullen  door  afwezigheid  van  juf  Annette  ook 
 helaas nog niet doorgaan. 

 7. Bijlagen:  van Lunchkidz 

 Met vriendelijke groet 
 Het team van Kaleidoscoop 
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