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Dank jullie wel

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De laatste Scoop van dit schooljaar. De afgelopen weken stonden in het teken van afscheid,
afscheid van een aantal kinderen van onze school, afscheid van een aantal teamleden en
afscheid van groep 8. We hebben genoten van de musical. Deze werd opgevoerd voor oud
leerlingen en opa’s en oma’s, voor alle leerlingen van de school en natuurlijk voor ouders.
Vandaag de viering en de kinderen uitgezwaaid. Daarnaast was er de Summer Party, met
voor alle kinderen een ijsje en leuke luchtkussens. De leerlingen van de leerlingenraad
hebben de ouders bedankt met een leuke attentie, langs deze weg, alle ouders ontzettend

bedank� voor jullie hulp. Zonder jullie hulp kunnen we niet.

Namens het team wensen wij alle kinderen en ouders een geweldige vakantie. graag zien wij
iedereen gezond en vol mooie verhalen weer terug op 22 augustus.

Welkom

In de groepen 1-2, Julius, Jaap, Luuk, Morris, Thomas,
Mike, en Sarah.
In groep 3 Noah en in groep 6 Kalia en Ruben.

Heel veel speel, leer en werkplezier bij ons op
Kaleidoscoop.

Eerste schooldag
Op maandag 22 augustus is de eerste schooldag van schooljaar 2022-2023. We heten u dan
van harte welkom om samen met ons te starten:
- 08.30-09.00 uur: alle tijd om met uw kind(eren) een rondje door school te gaan om de
“nieuwe” klassen te bezoeken en de (nieuwe) juf of meester te begroeten.
- 09.00-09.30 uur: de kinderen gaan de klassen in om te beginnen met de lessen. De ouders
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die dan zin hebben in koffie/thee en een praatje, zijn van harte welkom in de middenruimte!

Vakantierooster en studiedagen
Vakantierooster 2022-2023:
Herfstvakantie 22-10-22 t/m 30-10-22
Kerstvakantie 24-12-22 t/m 8-1-23
Voorjaarsvakantie 25-2-23 t/m 5-3-23
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 7-4-23 t/m 10-4-23
Meivakantie 22-4-23 t/m 7-5-23
Hemelvaartsdag 18-5-23 t/m 19-5-23
2e Pinksterdag 29-5-23
Zomervakantie 8-7-23 t/m 20-8-23

Studiedagen 2022-2023:
23 sept. 22
10 okt. 22
5 dec. 22
6 februari 23
8 maart 23
16 juni 23
19 juni 23
7 juli 23

De planning van de studiedagen wordt elk jaar bepaald door de volgende factoren:
- elke jaar worden de zogeheten marge uren berekend. Een leerling moet in totaal een
bepaald aantal uur naar de basisschool. Samen met het vakantierooster wordt er elk jaar
berekend hoeveel uur er beschikbaar is voor studiedagen.
- onze studiedagen zijn heel bewust verdeeld; de meeste studiedagen zijn gepland rondom
de pieken van het schooljaar. De leerkrachten gaan dan aan de slag met bijvoorbeeld de
rapporten, groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen, voorbereidingen oudergesprekken.
Daarnaast worden er studiedagen ingepland om scholing te volgen met het gehele team.

Samen op weg – familieviering
Op zondag 21 augustus om 10.00 uur, de laatste zondag van de
zomervakantie, staan we in de kerkviering stil bij wat het
betekent om “samen op weg te gaan.” Jij gaat samen op weg
in je nieuwe groep” of “je gaat weer samen op weg bij het
voetballen.”
De viering is bestemd voor jong en oud. Na de viering is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie in Open
Haven. Wees Welkom!

Kleurrijk afscheid van Jolanda van Duinkerken.
Op woensdag 29 juni heeft Kaleidoscoop afscheid genomen van haar directrice Jolanda van
Duinkerken.
In het thema van kleuren, kleuren, allemaal kleuren werd er een prachtige show opgevoerd.
Alle groepen in hun eigen kleur hadden iets origineels voorbereid.
Jolanda mocht plaatsnemen in een mandje van een luchtballon en na elk optreden kreeg ze
een ballon erbij. Gelukkig is Jolanda niet opgestegen maar kan ze wel terugkijken op
prachtige kleurrijke jaren op Kaleidoscoop.
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Jolanda was een directrice van de verbinding en menselijkheid, alle kinderen kende ze bij
naam en ze was op de hoogte van hun dossiers en situaties thuis.
Ouders, kinderen en collega's konden altijd bij haar terecht.

Jolanda heeft ruim 43 jaar in de zorg en daarna in het onderwijs gewerkt en zij gaat nu
genieten van een welverdiend pensioen.
Jolanda was de laatste 5 jaar directrice van Kaleidoscoop.
Zij heeft in het onderwijs alle stappen doorlopen. Ze is begonnen als klassenassistent,
leerkracht, remedial teacher, interne begeleider en als laatste stap directrice.

Als slot zong het team het lied kleuren, kleuren, allemaal kleuren, met een typerende zin:
“Alles wat hier gemaakt is, is door jou gekleurd”.
Als afscheidscadeau kreeg ze o.a. een boek waarin alle groepen en leerkrachten iets hebben
gemaakt en/of geschreven.
Natuurlijk mocht het traditionele Kaleidoscoopje niet ontbreken om de kleuren te blijven
zien.
Wij wensen juf Jolanda heel veel succes in een nieuwe fase van haar leven en we willen haar
bedanken dat zij onze juf en directrice wilde zijn.

Ouders, kinderen en collega's van Kaleidoscoop

Dank jullie wel
Beste ouders, lieve kinderen en lief team, wat een verrassing toen ik op school kwam
woensdag 29 juni, het hele plein was versierd en er stond een luchtballon voor mij klaar waar
ik in mocht zitten. Er volgden mooie optredens van alle kinderen in mooie kleuren aan de
hand van het prentenboek “de Gele luchtballon” Ik heb er ontzettend van genoten. Een mooi
boek en een Kaleidoscoop als aandenken. De afgelopen week kreeg ik regelmatig bezoek van
een leerling en/of een ouder met lieve woorden, een mooie tekening, bloemen of een
aardigheidje. Via de mail ook weer fijne berichten. De ouderraad verraste mij met een
sportief cadeau. Allemaal heel erg bedankt hiervoor. Ik sluit een mooie periode af op
Kaleidoscoop en daarbij ook mijn werkende leven. Door al die fijne momenten kan ik daar op
een goede manier mee beginnen. Dank voor al het vertrouwen de afgelopen jaren.
Lieve groet,
Jolanda van Duinkerken
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