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 Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 Na  een  regenachtige  week  lijkt  het  weer  de  komende  tijd  beter  te  worden.  Wat  jammer  voor 
 groep  8  dat  het  weer  niet  helemaal  meewerkte.  Ondanks  dat  hebben  zij  toch  een  ontzettend 
 leuk  kamp  gehad.  Dank  aan  alle  ouders  die  hebben  geholpen  met  hun  aanwezigheid,  koken 
 of  ondersteunen  bij  een  spel,  super.  Ook  de  ouders  die  de  afgelopen  weken  hebben 
 geholpen bij de workshops willen we bedanken, heel fijn. 

 1.  Agenda komende weken 
 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 

 Ajay, Hailey en Hanna in groep 1, 
 heel veel speel en leerplezier 
 bij ons op Kaleidoscoop. 
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 3.    Wijziging in het team 

 Helaas  gaat  juf  Monique,  leerkracht  van  groep  5,  Kaleidoscoop  verlaten.  Juf  Monique  heeft 

 het  naar  haar  zin  gehad  bij  ons  op  school  en  vindt  het  het  heel  jammer  groep  5  nu  achter  te 

 moeten  laten.  Zij  heeft  een  baan  gevonden  in  het  speciaal  onderwijs  en  wil  deze  nieuwe 

 uitdaging  graag  aangaan.  Wij  wensen  haar  heel  veel  succes.  Donderdag  21  april  is  haar 

 laatste  werkdag  bij  ons.  Op  9  mei  verwelkomen  wij  juf  Tamara  in  ons  team.  Zij  zal  tot  de 

 zomervakantie op maandag t/m donderdag voor groep 5 staan, juf Laetitia blijft op vrijdag. 

 4.    Ouders in school 
 Nu  alle  maatregelen  omtrent  corona  vervallen  zijn,  zijn  er  ook  weer  mogelijkheden  voor 
 ouders  om  in  school  te  komen.  We  zijn  daar  in  verschillende  groepen  al  mee  begonnen, 
 bijvoorbeeld  in  de  groepen  3  ondersteunen  ouders  bij  het  lezen  op  een  aantal  ochtenden. 
 De  ervaring  in  de  afgelopen  periode  heeft  ons  geleerd  dat  een  groot  aantal  leerlingen  baat 
 heeft  bij  de  rust  in  de  school,  anderzijds  kan  het  voor  met  name  jonge  leerlingen  lastig  zijn 
 alleen  de  school  in  te  gaan.  Van  ouders  hebben  wij  over  dit  aspect  verschillende  reacties 
 ontvangen.  Het  wordt  als  prettig  ervaren  dat  de  kinderen  zelfstandig  naar  binnen  gaan  maar 
 het  contact  binnen  wordt  ook  gemist.  Vanaf  maandag  mogen  de  ouders  van  de  groepen  1 
 t/m  4  mee  naar  binnen  op  maandag,  woensdag  en  vrijdag.  Ouders  van  de  kinderen  van  de 
 groepen 5 t/m 8 mogen natuurlijk zo nu en dan ook best eens binnenlopen. 
 Fijn  als  u  zich  aan  de  tijden  houdt,  de  leerkrachten  willen  graag  beginnen  om  8.30  uur.  Prettig 
 als het dan in de gangen ook weer rustig is. 

 5.   Paasontbijt 
 Woensdag  13  april  vieren  we  Pasen  op  school  en  starten  we  met  een  een  Paasontbijt  in  de 
 klas.  Alle  kinderen  nemen  iets  mee  voor  het  ontbijt.  Dit  is  per  groep  via  Parro 
 gecommuniceerd. 
 Wilt  u  uw  kind(eren)  maandag  of  dinsdag  alvast  een  bord,  bestek  en  beker  meegeven  voor 
 het ontbijt? Graag in een plastic tas voorzien van een naam. 

 6.   Themabijeenkomst 
 Omdat  er  geen  aanmeldingen  waren  is  de  themabijeenkomst  puberteit  niet  doorgegaan.  Er 
 is  een  nieuwe  bijeenkomst  gepland  op  woensdag  15  juni  om  8.45  uur.  Het  onderwerp  is 
 faalangst. U kunt zich aanmelden bij: 
 Mariska van Achthoven:  mvanachthoven@icbkaleidoscoop.nl 
 Gerdien Goorman:  ggoorman@icbkaleidoscoop.nl 

 7.   Schoolsportdag 
 Op  woensdag  25  mei  wordt  in  de  ochtend  (9.00  uur  -12.00.uur)  de  schoolsportdag  weer 
 gehouden op sportpark de Horst. 
 De  Kaleidoscoop  moet  op  die  sportdag  3  spelen  organiseren  en  begeleiden:  korfbal,  spons 
 water en vuur en de stormbaan (luchtkussen). 
 Wij hebben daarvoor extra hulp bij nodig van ongeveer 13 ouders, 

 Welke ouder vindt het leuk om ons daarbij te helpen ? 
 Graag opgeven bij de leerkracht van uw kind. 

 8.   Enquête schooltijden 
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 Afgelopen  donderdag  31  maart  j.l.  is  de  enquête  schooltijden  via  Parro  verstuurd.  Er  hebben 
 al  veel  ouders  gereageerd,  dat  is  fijn.  Bij  het  controleren  van  de  stemmen  bleek  dat  er  in  een 
 aantal  gevallen  geen  gehoor  gegeven  is  aan  het  éénmaal  stemmen  per  gezin.  Dit  verwerken 
 wij uiteraard in de uitslag. 
 Omdat  nog  niet  alle  ouders  hebben  gestemd  verlengen  wij  de  periode  om  te  stemmen  met  1 
 week. Op vrijdag 15 april sluit de enquête. 

 9. Planning schoolfotograaf 
 Dinsdag 19-04-2022 
 Speelzaal 

 8.45-11.15 uur  Broer/zussen foto intern 

 11.15-11.40 uur  Juf Hetty 

 11.40-12.00 uur  Juf Monique/Laetitia 

 13.15-13.35 uur  Juf Marloes 

 13.35- 13.55 uur  Juf Jessica/Maartje 

 13.55-14.15 uur  Juf Wendy 

 14.15- 14.40 uur  Juf leonie 

 14.40- 15.15 uur  Broer/zussen foto intern 

 Woensdag 20-04-2022 
 Gymzaal 

 8.45- 9.05 uur  Juf Mariska/Laetitia 

 9.05- 9.35 uur  Juf Susan/ Romy 

 9.35- 10.05 uur  Juf Ineke/ Thonny 

 10.05- 10.35 uur  Juf Margitte/ Cassandra 

 10.35- 11.05 uur  Juf Anneke 

 11.05- 11.35 uur  Juf Miep/ Marjanne 

 11.35- 12.00 uur  Juf Marit/ Eva 

 12.00- 12.20 uur  Juf Iris/ Neeltje 

 10. Bijlagen:  Vacature OPR 

 Met vriendelijke groet 
 Het team van Kaleidoscoop 
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