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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Na een paar weken met extra vrije dagen gaan we de laatste 4 weken van het schooljaar in.
Groep 8 is druk met de musical, de groepen 7 maken nog de E7 citotoetsen en er staat nog
een schoolreis op de planning. De rapporten zijn in de maak en er volgen voor een aantal
ouders nog gesprekken. Zoals u weet zijn bij de laatste portfolio de gesprekken niet verplicht,
als de leerkracht u graag wil spreken zal hij/zij dit aangeven. Daar tussendoor zijn we druk
bezig met de voorbereidingen naar volgend schooljaar toe. Zoals u leest, nog genoeg te
doen. Maar nu eerst weekend, geniet ervan en tot volgende week dinsdag.

1. Agenda komende weken
- maandag 13 juni: studiedag, leerlingen vrij
- donderdag 23 juni: schoolreis
- vrijdag 24 juni: kinderen krijgen portfolio mee
- week 26: facultatieve portfoliogesprekken
- donderdag 30 juni: wisselmiddag
- dinsdag 5 juli: eindmusical groep 8
- donderdag 7 juli: 10.00 uur viering en uitzwaaien groep 8
- donderdag 7 juli: laatste schooldag voor de zomervakantie
- vrijdag 8 juli: studiedag, kinderen vrij

2. Welkom

Milan, Lucas en Lotte in groep 1.
Heel veel speel en leerplezier bij
ons op Kaleidoscoop.
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3. Groepsverdeling
Op dit moment zijn we druk bezig met de groepsformatie voor volgend schooljaar. We
starten met 14 groepen namelijk:
4 groepen 1-2
1 groep 3
2 groepen 4
1 groep 5
1 groep 5-6
1 groep 6
2 groepen 7
2 groepen 8
Met de verdeling van leerkrachten op de groepen zijn we ook een heel eind, er zullen nog
een paar gesprekken moeten plaatsvinden. zodra we het plaatje compleet hebben zullen we
dit communiceren.

4. Opvolging locatiedirecteur
Eerder heeft juf Jolanda te kennen gegeven afscheid te gaan nemen van Kaleidoscoop. Zij
gaat met pre-pensioen. We gaan samen met de kinderen afscheid van haar nemen. Hierover
ontvangt u later meer informatie. Het is voor de school belangrijk om haar opvolging te
verzorgen.
Afhankelijk van beschikbaarheid, opzegtermijn en geschiktheid gaan wij ervan uit dat op z’n
vroegst op 1 oktober/1 november 2022 een nieuwe locatie-directeur benoemd is. De
procedure is in volle gang. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Naast het afscheid van juf Jolanda willen wij u informeren over het bezoek van de inspectie
van onderwijs afgelopen februari/maart. De inspectie heeft ons een aantal complimenten
gegeven en zij heeft een aantal verbetermaatregelen benoemd.
Sinds dit bezoek is er door het team hard gewerkt aan een plan van aanpak. In hoofdlijnen
gaat het plan over het verbeteren van werken vanuit een gezamenlijke visie, een doorgaande
en eenduidige lijn qua instructies en het analyseren van resultaten van onze leerlingen. Dit
plan is gedeeld met de inspectie. Om het team te ondersteunen met de uitvoering van het
plan achtten wij het nodig om naast de opvolging van Jolanda het team extra te
ondersteunen:

Daarom zijn de volgende besluiten genomen:
1. Met ingang van 23 mei 2022 is Fonny Docter als interimmanager aan de school

verbonden. Zij heeft een aantal opdrachten vanuit het bestuur meegekregen. Zij zal
leidinggeven aan het verbetertraject en aansturing geven aan Jantine van den Berg
(zie 2).

2. Met ingang van na de zomervakantie zal Jantine van den Berg interim
locatie-directeur zijn. Zij krijgt de dagelijkse leiding van de school. Zij zal, buiten de
woensdag om, elke dag aanwezig zijn. Daaraan zijn veel taken verbonden waaronder
de contacten met personeel en ouders. Tot de zomervakantie lopen deze contacten
gewoon nog via juf Jolanda.

Beiden zullen zich later aan u voorstellen. Zij zullen aan de school verbonden zijn totdat een
nieuwe locatie-directeur benoemd is. In de Scoop zullen zij u op de hoogte houden van
ontwikkelingen.
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Wij zijn heel blij met deze keuzes, wensen Fonny en Jantine veel succes en werkplezier toe op
Kaleidoscoop en hopen tegelijkertijd dat de sollicitatieprocedure vlot zal verlopen zodat wij u
onze nieuwe locatie-directeur medio oktober/november aan u kunnen voorstellen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan horen wij dat graag van u.

5. Koffieochtend
Als psycholoog van de IJsselgroep wordt ik vaak door school en ouders gevraagd om mee te
denken over de ontwikkeling van hun kind. "Wil mijn kind gewoonweg niet leren, kan hij/zij
het niet, of heeft hij/zij misschien last van faalangst?" Dit is een vraag die ouders mij dan
vaak stellen. En terecht: vaak zien we dat kinderen met faalangst ook de motivatie om te
leren verliezen. Herken jij deze vraag? En zou je het fijn vinden hierover te sparren met
andere ouders, en handvatten te krijgen wat je hiermee in de opvoeding kunt doen? Kom
dan naar de Ouder-Koffie-ochtend op 15 juni, om 8:45 in de speelzaal. Graag vooraf
aanmelden bij intern begeleider Gerdien: ggoorman@icbkaleidoscoop.nl of Mariska:
mvanachthoven@icbkaleidoscoop.nl

Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Rinske Bron, Psycholoog IJsselgroep.

6. Koelkast
Op school zijn we op zoek naar een koelkast, wellicht heeft iemand er nog 1 staan die wij op
school mogen gebruiken. We horen het graag.

7. De was
De ervaring leert dat er in de laatste schoolweken erg veel doeken gebruikt worden. Wie kan
ons helpen door een keer een extra was te draaien. Aanmelden mag bij
jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl

8. Brief schoolreis
Onderstaande brief is inmiddels mee met de kinderen mee naar huis gegaan, voor de
zekerheid hierbij ook in de Scoop:

Beste kinderen,

Donderdag 23 juni is het zover, we gaan op schoolreisje met de groepen 3/4/5/6 en 7!
Jullie worden om 8:20 uur in de klas verwacht. De bus vertrekt om 8:45 uur richting
Wildlands Emmen. Daar gaan we in groepjes rondlopen om de dieren en andere attracties te
ontdekken. Het is een groot park waar genoeg te beleven valt!
Neem genoeg eten en drinken mee voor de hele dag. Voor de lunch moet je zelf zorgen. Wil
je graag wat te snoepen meenemen, neem dan iets mee wat je in je groepje kan delen.
Gedurende de dag word je getrakteerd op een ijsje.
Het is handig om makkelijk zittende kleding aan te trekken. Denk ook aan zonnebrandcrème
bij mooi weer!
Geld en een mobiele telefoon laat je thuis. Voor noodgevallen hebben de leerkrachten een
telefoon mee.
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Om 15:00 uur stappen we weer in de bus en zullen dan rond 16:30 uur weer bij school
aankomen.
We gaan er een hele leuke dag van maken! Wij hebben er zin in!
Groetjes, de leerkrachten van groep 3 t/m 7

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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