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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De eerste twee weken na de vakantie zitten er alweer op. De groepen 6 zijn naar Batavialand
geweest, een leuk en leerzaam uitstapje. Er wordt weer gewerkt aan de Cito-toetsen en de
groepen 7 hebben de Cito-entree gemaakt. Volgende week een korte week met op
woensdag het kleuterfeest voor de onderbouw en de sportdag voor de groepen 5 t/m 8. De
groepen 3 en 4 hebben een gewone schooldag.

1. Agenda komende weken
- 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
- donderdag 2 juni: groepen 5 naar Batavialand
- 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 juni: Scoop 17
- maandag 13 juni: studiedag, leerlingen vrij
- donderdag 23 juni: schoolreis

2. Welkom

Enisa in groep 4, Aylinn, Kyana
en Liv in groep 1.
Heel veel speel en leerplezier bij
ons op Kaleidoscoop.
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3. Schooljaar 2022-2023
Op school zijn we druk bezig met de voorbereidingen naar volgend schooljaar. We kijken naar
de groepsverdeling, welke leerkracht(en) gaan voor de betreffende groepen en hoe wordt de
lokaalverdeling. Dat laatste zal niet zoveel voeten in aarde hebben. Het is altijd weer een
mooie uitdaging tot een goed plaatje te komen. Ook wat betreft de schoolleiding voor
volgend schooljaar zijn er stappen gezet in de volgende Scoop kunnen we daar meer
duidelijkheid over geven.

4. Zieke leerkrachten en vervangingen
We hebben nog steeds te maken met een aantal leerkrachten die al langdurig afwezig zijn.
Over het algemeen redden we het om de vervanging te regelen, soms moeten we helaas
vragen of de kinderen een dag thuis kunnen blijven. De vervanging kan ten koste gaan van de
ondersteuning en soms zien de kinderen meerdere verschillende gezichten door de week
heen.

5. Bijlagen: Smoelenboek Lunchkidz

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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