OUDERVERENIGINGNIEUWS

Wij zoeken nog ouders die willen
ondersteunen bij de verschillende
activiteiten. Schuif gerust eens aan
bij een van onze vergaderingen.

NUMMER 3 - SCHOOLJAAR 2018-2019

22 december 2018 t/m 6 januari
2019

Carnavalsvakantie
2 maart t/m 10 maart 2019

Pasen
20 april 2019

Meivakantie
20 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaart
30 en 31 mei 2019

Pinksteren

Foto uit de oude doos. Het team van de St Jozefschool bij de opening van
het huidige gebouw in 1966. Derde van rechts zittend het eerste schoolhoofd –zoals het toen heette- Broeder Alexander en in het midden zittend
pastoor Bongarts. Inmiddels is het 2018, heet de school De Caleidoscoop en
nemen we aan het einde van 2018 afscheid van het negende schoolhoofd .
Bert Gubbels verkast naar de Titus Brandsmaschool en we verwelkomen
Rachelle Buursen-Slagter als tiende schoolleider in de rijke historie van De
Caleidoscoop.

NIEUWS UIT DE LEERLINGENRAAD!
We merken dat automobilisten
fout parkeren of het stopverbodbord rondom school negeren.
Dat brengt onoverzichtelijke en
gevaarlijke situaties met zich
mee.

10 juni 2019

EEN BOETE KOST U 104
EURO!

Zomervakantie

De wijkagent, de gemeente en
politie treden op tegen deze
overtreders. En ook wij als basisschool helpen mee. Leerlingen
delen steekproefsgewijs waarschuwingen uit (zie foto). Dit
doen we om een veiligere verkeerssituatie rondom de school te verkrijgen. Te
voet of op de fiets naar school komen, heeft onze voorkeur. Geen plek? Uw
auto kan ook geparkeerd worden op het kerkplein.

6 juli t/m 18 augustus 2019
Studiedagen: 22-2-2019, 0504-2019, 20-05-2019, 05-072019
Studiemiddagen: 21-12-2018,
01-02-2019, 19-04-2019, 1305-2019, 14-06-2019

Stroop

Foto uit de oude
doos

December

VAKANTIEROOSTER
Kerstvakantie

Officiële kennisgeving Movare

Tot ziens!
Beste ouder(s),
Na een aantal jaar directeur te zijn geweest van basisschool De Caleidoscoop in
Brunssum volgt binnenkort mijn afscheid. Ik ga aan de slag met een opdracht op
bestuurlijk niveau en blijf een aantal dagen werken als directeur van basisschool
Titus Brandsma in Brunssum-Noord.
Met een goed gevoel kijk ik terug op deze periode. Er is veel werk verzet. Samen
hebben we alle goeds vanuit basisschool Fatima meegenomen naar basisschool De
Caleidoscoop. En we hebben doorgepakt! Het onderwijs is verstevigd, er zijn nieuwe
partners waarmee we optrekken en er wordt innoverend gewerkt. Sinds afgelopen
schooljaar werkt Rachelle Buursen -Slagter als plaatsvervangend directeur effectief
mee aan deze ontwikkelingen. Ik draag het stokje nu volledig aan haar over. Zij
wordt per 1-1-2019 benoemd als nieuwe directeur. De komende weken zal ik nog
aanwezig zijn in verband met de overdracht.

Ik heb met heel veel plezier en met fantastische collega’s, kinderen en ouders op
deze plek mogen werken aan waar mijn hart ligt: het bieden van kwalitatief goed
onderwijs voor onze leerlingen. Dat heb ik ervaren als een gunst!
Uit het oog betekent niet uit het hart, dank voor alles.
Bert Gubbels

BELANGRIJKE
DATA:
14-12: Rapport
groep 8
21-12: Kerstviering
21-12: Alle leerling
hebben deze middag
vanaf 12.00 uur vrij
22-12: Kerstvakantie
7-1-2019 Start nieuwe schooljaar

YES WE DID IT !
Dankzij de hulp van onze
leerlingen hebben we onderstaande cheque (om onze aula een impuls te geven) in de wacht gesleept. De leerlingen hebben
voldoende stroop verkocht en zorgden er zo mede voor dat deze donatie een feit werd.
Zeker gaat onze dank ook uit naar Kiwanis
Brunssum. Zij geloofden in dit project en trokken hierin samen met ons op. Van pluk tot boterham. Samen deden we het maar mooi……!

