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 4.   Studiedag 
 5.   Parochie 
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 Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 Na  een  paar  weken  met  mooi  weer  en  veel  extra  activiteiten  is  het  bijna  meivakantie.  Op  13 
 april  was  er  de  paasviering  met  ontbijt,  de  groepen  1  t/m  4  hebben  ook  nog  eieren  gezocht. 
 Na  het  paasweekend  was  de  fotograaf  er  en  deed  groep  8  de  eindcito  verdeeld  over  2  dagen. 
 Vandaag  een  super  leuke  Koningsdag  gehad,  een  lange  optocht,  een  springkussen,  leuke 
 gymlessen  en  ga  zo  maar  door.  Langs  deze  weg  bedankt  aan  alle  ouders  die  weer  zo  actief 
 hebben  geholpen  in  de  werkgroepen,  zonder  jullie  hulp  lukt  het  niet  om  er  zo’n  feest  van  te 
 maken. Geniet van de vakantie en graag tot 9 mei. 

 1.  Agenda komende weken 
 -  12,13,16 en 17 mei: groepen 7 Entreetoets 
 -  vrijdag 20 mei: Scoop nummer 16 
 -  woensdag 25 mei: voor de groepen 1-2 kleuterfeest 

 voor de groepen 5 t/m 8 sportdag 
 -  donderdag 26 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei vrij 
 -  vrijdag 3 juni: schooltoneel voor de groepen 1 t/m 4 
 -  maandag 6 juni: 2de Pinksterdag, vrij 
 -  dinsdag 7 juni: studiedag, leerlingen vrij 
 -  donderdag 9 juni: groep 8 naar het Anne Frank huis 
 -  vrijdag 10 mei: Scoop 17 
 -  maandag 13 juni: studiedag, leerlingen vrij 

 2.  Welkom 

 Eva in groep 1, we wensen je heel veel 
 leer en speelplezier bij ons op Kaleidoscoop. 
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 3. GGD inloopspreekuur 
 Op  donderdag  19  mei  van  8.30  uur  tot  9.30  uur  is  er  een  inloopspreekuur  van  de  GGD  op 
 school.  De  verpleegkundige  zit  in  het  lege  lokaal  schuin  tegenover  de  keuken,  naast  groep  8. 
 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. 

 4. Studiedag 
 Op  de  studiedag  van  14  april  hebben  we  veel  kunnen  doen,  we  hebben  ons  onder  andere  bezig 
 gehouden  met  het  thematisch  onderwijs  bij  de  onderbouw  en  het  leerlingvolgsysteem  in  de 
 onderbouw.  We  nemen  met  elkaar  door  op  welke  vlakken  we  onze  instructies  kunnen  aanscherpen 
 en hebben het over een rijke leeromgeving gehad in een doorgaande lijn. 

 5. Parochie 
 Gisteravond is tijdens de parochie-avond het bericht gekomen dat het Bisdom Haarlem aanstuurt op 

 het sluiten van Parochie Sterre der Zee in Zeewolde. Dit betekent dat wij dan geen gebruik meer 

 kunnen maken van de Katholieke Kerk in Open Haven omdat daar de Katholieke kerk en de pastor 

 verdwijnen. Van ons als parochieleden wordt dan verwacht dat wij ons zullen aansluiten bij de 

 Katholieke kerk in Almere. Als school vinden wij het erg belangrijk om via de driehoek: 

 gezin-school-kerk de verbinding binnen de samenleving in Zeewolde te kunnen vormgeven. Ook de 

 betrokkenheid en de mogelijkheid om met de school de kerk te bezoeken om samen te kunnen 

 vieren, is een belangrijk element voor onze school. 

 Het parochiebestuur heeft aangegeven een petitie te starten voor het behoud van Parochie Sterre 

 der Zee in Zeewolde. Wij vragen u om deze petitie te ondertekenen en zo mogelijk ook bij anderen 

 onder de aandacht te brengen. 

 U vindt de petitie via de volgende link  http://www.parochiezeewolde.nl/petitie 

 7. Bijlagen:  uitslag enquête schooltijden 

 Met vriendelijke groet 
 Het team van Kaleidoscoop 
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