
SCOOP
Nieuwsbrief van Interconfessionele Basisschool “Kaleidoscoop” schooljaar 2021 - 2022,

Website: www.icbkaleidoscoop.nl E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl
jaargang 12, nr. .; 13

1.   Agenda komende weken
2.  Welkom
3.   Persoonlijk bericht
4.   Paaseitjes Actie
5.   Schoolreis groepen 3 t/m 7
6.   Bijlagen

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Na een zonnige week ook nog een zonnig weekend. We genieten daar volop van met zijn
allen. De afgelopen weken hadden we wel met zieke leerkrachten te maken gehad, 2
leerkrachten met corona. Ook zijn er kinderen die daar last van hebben naast een
rondgaande buikgriep. Wat leerkrachten betreft is het meeste opgelost door de flexibiliteit
en inzet onderling. Fijn dat dit weer zo kon. In de bijlage de brief met uitleg over de
verschillen tussen ons huidige rooster en een continurooster. Goed om te lezen, op 31 maart
volgt de enquête.

1. Agenda komende weken
- woensdag 30 maart: laatste workshop ronde
- donderdag 31 maart: enquête schooltijden wordt verstuurd
- vrijdag 1 april: groep 7 basketbaltoernooi
- maandag 4 t/m woensdag 6 april: groep 8 op kamp
- woensdag 6 april: open ochtend voor belangstellende nieuwe ouders
- vrijdag 8 april: Scoop nr. 14
- woensdag 13 april: paasviering
- donderdag 14 april: studiedag, leerlingen vrij
- vrijdag 15 april en maandag 18 april: vrij, goede vrijdag en Pasen
- dinsdag 19 en woensdag 20 april: schoolfotograaf
- woensdag 20 en donderdag 21 april: Cito eind voor groep 8
- vrijdag 22 april: koningsspelen
- 25 april t/m 6 mei: meivakantie

2. Welkom

Sterre, Naomi en Felisia in groep 1.
Heel veel speel en leerplezier bij ons
op Kaleidoscoop.
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3. Persoonlijk bericht
Beste ouder(s) en/of  verzorger(s),
door middel van dit bericht wil ik graag aangeven dat ik per 1 augustus 2022 gebruik ga
maken van de mogelijkheid om met prepensioen te gaan. Na ruim 43 jaar werkzaam geweest
te zijn is het nu tijd voor een volgende fase. Ik heb altijd met veel plezier op Kaleidoscoop
gewerkt en zal dus ook met mooie herinneringen stoppen. Tot de zomervakantie ben ik er
nog. De acties voor het werven van een opvolger zullen binnenkort in gang gezet worden. We
houden jullie op de hoogte.
Vriendelijke groet,
Jolanda van Duinkerken.

4. Paaseitjes Actie
Vandaag heeft juf Marloes op het plein
bekend gemaakt hoeveel geld er is
opgehaald voor Oekraïne. Een prachtig
bedrag, namelijk 5250,- euro.
Hartstikke goed gedaan door heel veel
kinderen en goed georganiseerd door juf
Marloes. Zij kreeg dan ook een Paashaas
diploma. Voor de kinderen die het meest
verkocht hadden was er ook nog een
aardigheidje.

Nog niet alle kinderen zijn in de gelegenheid geweest de eitjes rond te brengen, fijn als dat
binnenkort gebeurd.

5. Schoolreis groepen 3 t/m 7
Het schoolreisje is geboekt. Dat was nog niet eenvoudig. Veel locaties zaten vol en de prijzen
zijn enorm gestegen. Het schoolreisje stond gepland op 21 april, helaas is dat niet gelukt. Het
schoolreisje is geboekt op donderdag 23 juni. Tegen die tijd volgt er meer informatie.

6. Bijlagen:
- Toelichting schooltijden
- Palmpasenstok maken

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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