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Het Bestuur van ‘Kaleidoscoop’ wordt gevoerd door de  
Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde, Gedempte Gracht 25, 3894 BA, 

  Zeewolde 

Beste ouders, 
 
Na instemming van Bestuur en MR bij deze de groepsverdeling voor het schooljaar 13/14 
 
Hieronder een korte toelichting: 
 

• In groep 3 gaat een LIO (Leerkracht in Opleiding) stagiaire meedraaien voor twee 
dagen in de week. Ze heet Christine de Meij. Zij wordt begeleidt door juf Almar en 
meester Aart. Zij zal steeds meer zelfstandig voor de klas staan.  

• Juf Almar gaat dan een plusgroep opstarten; in die plusgroep zullen kinderen die als 
hoogbegaafd geïndiceerd zijn elke week voor uitdagingen worden gesteld op hun 
eigen niveau. 

• Juf Jolanda blijft een dag (maandag) in de week RT geven in kleine groepjes  
• De grootte van groep 4/5 wordt opgevangen door extra ondersteuning in te zetten in 

deze groep. Anita Souverijn zal deze drie maal per week op zich nemen. Daarvoor is 
ruimte gerealiseerd. Zo kunnen de twee groepen ook los van elkaar instructie krijgen. 

• In een aparte brief krijgen de ouders van de kinderen van groep  4/5 een nadere 
toelichting.  

• De Stilteruimte zal nu voor 5 dagen per week bemand zijn. Omdat het 
onderwijskundig concept op Kaleidoscoop voorziet in de mogelijkheid voor kinderen 
om een rustige werkplek te zoeken zal dit ook voor verlichting zorgen.  
 

Hieronder de groepsverdeling. De namen van de kinderen in de groepen vindt u onder deze 
mail.  
 
Groep 1/2  - juf Thonny (ma, di, wo, do) en  juf Hetty (vrij)  23 leerlingen 
Groep 1/2  - Juf Annette (ma, di, vrij) en juf Hetty (wo en do) 20 leerlingen 
Groep 3     - juf Almar, juf Christina 23 leerlingen 
Groep 4/5  - juf Jolanda (wo, do, vrij) en juf Sandra (ma, di) 32 leerlingen 
Groep 6     - juf Iris (ma, di, wo, vrij) en meester Aart (do) 24 leerlingen 
Groep 7/8  - juf Calliste (ma, di, wo) en juf Wendy (do, vrij) 24 leerlingen 
 
Wij hopen u zo voldoende op de hoogte te hebben gebracht.  
 
Met vriendelijke groet, ook namens het team 
 
Aart Wouters 
 
 
 
 
 
 


