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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Scoop nummer 18 voor jullie, de rapporten zijn vandaag meegegaan en de groepsverdeling is
gemaild. Afgelopen week hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 7 genoten van het schoolreisje,
het was een warme. Ondanks dat hebben de kinderen veel dieren bekeken en leuke activiteiten
gedaan. De commissie bedankt voor de organisatie, altijd weer een hele klus. En voor de
begeleidende ouders ook een bedankje, fijn dat jullie mee waren.
Nog 2 weken, in die weken nog een aantal gesprekken en nog een aantal activiteiten, hier leest u
meer over in de Scoop.

1. Agenda komende weken
week 26: facultatieve portfoliogesprekken
donderdag 30 juni: wisselmiddag
dinsdag 5 juli: eindmusical groep 8
woensdag 6 juli: feestelijke activiteiten
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

Julian in groep 1, heel veel speel en leerplezier
bij ons op Kaleidoscoop

3.   Afscheid
Zoals bij u bekend is heeft juf Jolanda te kennen gegeven om met prepensioen te gaan. Wij laten dat
uiteraard niet ongemerkt voorbijgaan.
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Op woensdag 29 juni zullen de kinderen afscheid van haar nemen en op vrijdag 8 juli het team.
De wens van juf Jolanda is om ouders de gelegenheid te geven om bij haar langs te komen, echter
niet middels een receptie. U kunt daarom op woensdag 29 juni vanaf 12.30 uur even bij haar
langsgaan. Dat kan ook in de laatste week van het schooljaar. Zij is in de week van 4 juli dan de hele
week aanwezig.

Na 5 jaar aan onze school verbonden te zijn geweest als IB-er gaat juf Mariska van Achthoven haar
loopbaan bij een andere stichting voortzetten. Zij heeft afgelopen jaren veel voor onze school
betekend en willen haar daarvoor enorm bedanken. Het is jammer dat zij onze school gaat verlaten.
Wij wensen haar veel succes met haar nieuwe baan.
Met ingang van het nieuwe jaar zal Ruth van Ringelesteijn haar vervangen. Dit in samenwerking met
juf Gerdien. Ruth zal zich later aan u voorstellen.

Helaas gaat juf Miep ons ook verlaten. Zij gaat werken in haar woonplaats Dronten. Zij geeft aan het
altijd naar haar zin gehad te hebben op Kaleidoscoop. Zij krijgt nu echter de kans om in haar
woonplaats naar haar werk te gaan. Die kans heeft zij gegrepen. Dat begrijpen wij en wij vinden het
heel erg jammer. Wij wensen juf Miep uiteraard heel veel succes en plezier op haar nieuwe school
toe.

4.  Wisselmiddag
Op 30 juni is de wisselmiddag. Alle kinderen gaan naar hun nieuwe groep en leerkracht(en). Als de
kinderen in de middag naar school komen mogen ze direct naar hun nieuwe lokaal. Welk lokaal dat is
horen zij nog van hun leerkracht. De kinderen van groep 8 zijn die middag vrij en de kinderen die gaan
verhuizen en volgend jaar op een nieuwe school starten mogen ook thuis blijven. We gaan er een
gezellige middag van maken.

5. Feestelijke activiteiten
Op 6 juli zijn er voor alle kinderen feestelijke activiteiten in het kader van afscheid/juffendag. De
kinderen nemen hun eigen tienuurtje mee maar krijgen ook wat lekkers.

6. Ouderbedank activiteit
Op 6 juli, rond 12.15 uur zullen de leerlingen van de leerlingenraad met een verrassing op het plein
staan voor de ouders die ons door het jaar heen hebben geholpen. voel u vrij om een verrassing af te
halen.

7. Gevonden voorwerpen
Maandag hangen de gevonden voorwerpen aan een waslijn op het plein.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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