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1. Kindermiddag 25-jarig bestaan parochie 

In februari bestaat de parochie Sterre der Zee 

25 jaar. Dit gaan we natuurlijk vieren!  

 

Op woensdagmiddag 9 februari 2011 wordt er 

speciaal voor de basisschoolleerlingen een leuke 

middag georganiseerd met o.a. een bijzondere 

vossenjacht. We beginnen om 14.00 uur in Open 

Haven en om ongeveer 17.00 uur is het afgelopen.  

 

Wil je meedoen? Geef je dan op (of laat je 

ouders dit doen) voor 1 februari bij Veerle van 

der Helm, tel. 036-5222556 of per e-mail: 

lmjvdhelm@planet.nl 
 

2. Artikel nieuwbouw 

U begrijpt dat we erg blij waren met de aandacht 

die we in de media kregen. Zo gauw we weten 

wanneer de bouw start hoort u dat van ons. 

Hieronder het artikel zoals dat in de Zeewolde 

Actueel stond:  
 

Basisschool Kaleidoscoop krijgt vorm.  

(Zeewolde Actueel 25-01-2011) 

 

“Als alles meezit kunnen we over een jaar onze 

intrek nemen in de eerste Interconfessionele 

basisschool (ICB) van Zeewolde: Kaleidoscoop”. 

Aart Wouters, locatiedirecteur van de 

Kaleidoscoop die sinds september in de 

noodgebouwen zit aan de Gedempte Gracht, is 

laaiend enthousiast. “De voortgang zit er nu in. 

De bouwrealisatieovereenkomst met de gemeente 

is getekend. Gisteren is bekend geworden dat 

Plegt-Vos onze aannemer wordt,  en de tekening 

die BDG Architecten uit Almere heeft gemaakt is 

helemaal naar onze zin”. 

Het gebouw van Kaleidoscoop is getekend met 

veel oog voor ecologische uitgangspunten. Zo 

komt er een CO2 gestuurd ventilatiesysteem, 

geavanceerde vloerverwarming, beweegbare 

zonwering en twee keer zoveel daglicht als het 

bouwbesluit eist. Een gebouw dat ver uitstijgt 

boven de overheidsnorm voor “frisse scholen”. 

Het dak is zo gemaakt , met een scheef stuk, om 

te zijner tijd zonnepanelen te kunnen plaatsen. 

De lokalen zitten meest aan de noordzijde omdat 

“koelen moeilijker is dan verwarmen”, aldus 

Wouters. De lokalen zijn voor meerdere doelen te 

gebruiken. Ook is men in gesprek met andere 

partners om de lokalen mogelijk te verhuren. Als 

de school start zullen 5-6 lokalen in gebruik zijn 

van de 12. 

ICB Kaleidoscoop is ontstaan uit een 

samenwerkingsverband van de katholieke 

basisschool De Meander en de protestants 

Christelijke basisschool Polderpalet. Er bleken 

genoeg overeenkomsten te zijn op het gebied van 

identiteit en onderwijskundig beleid om samen 

een nieuwe interconfessionele school (is: 

betreffende meerdere geloofsbelijdenissen) in 

de Polderwijk te starten. Het open karakter van 

de school wordt ook tot uitdrukking gebracht in 

het gebouw. 

Opruimen noodlokalen 

Nadat de bouwrealisatieovereenkomst 

ondertekend was, deed wethouder Hendrik de 

Vries een stellige uitspraak: ”Als deze school 

geopend wordt zullen de beleidsambtenaar (van 

huisvesting scholen) en ik persoonlijk beginnen 

met het afbreken van de noodlokalen. En ik 

bedoel dan alle semipermanente gebouwen. 

Tijdelijk is tijdelijk en we moeten ophouden de 

gebouwen steeds maar weer een beetje op te 

knappen voor nog een paar jaartjes. 

Er staan straks voldoende mooie schoolgebouwen 

in Zeewolde. Die kunnen alle kinderen 

herbergen”…. 
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3. Website 

Inmiddels is de website bijgewerkt met de 

“artist impressions” die in de gang hangen, en het 

artikel uit de Zeewolde Actueel van 26 januari. 

Er is  vanuit “laatste nieuws” op de homepagina 

een link gemaakt naar “voortgang nieuwbouw”. Dit 

moet een groeiend menuonderdeel worden dat 

aangevuld wordt met foto’s, nieuws en werk van 

de kinderen. Ideeën zijn van harte welkom! 

Het is u misschien opgevallen dat “agenda” op de 

homepagina perfect wordt bijgehouden. Hier 

staan de 4 volgende data die voor u belangrijk 

kunnen zijn. Dit alles wordt bijgehouden door 

Hester Broertjes waarvoor onze hartelijke dank! 

 
4. Inrichting van ons nieuwe gebouw. 

Nu duidelijk is hoe de buitenkant eruit ziet en 

wie er gaat bouwen, zijn we als team bezig met 

de inrichting. Wat komt er op de vloer, wat 

worden de kleurstellingen etc. Het gaat erom dat 

onze visie van onderwijs ondersteund wordt. Dit 

moet een totaalplaatje opleveren. 1 februari as. 

zitten we ’s avonds als team bij elkaar met de 

architect om hieraan te werken.  

 
5. Lijsten portfoliogesprekken 

Vrijdag 4 februari krijgen de kinderen hun 

portfolio mee. De gesprekken hierover worden 

gevoerd in week 6 ( 7 t/m 11 februari) 

Aanstaande maandag (31 januari) hangen de 

inschrijflijsten voor deze gesprekken op de 

klassendeuren. U kunt zich hierop inschrijven 

voor een gesprek. Nieuw is dat de kinderen 

welkom zijn tijdens dit gesprek. De keuze is aan 

u. 

 
6. Workshops 

As donderdag start de tweede cyclus van de 

creatieve workshops. Dit blijft erg populair bij 

de kinderen. Ze gaan aan de gang met hun tweede 

keuze (drama, koken/bakken, tekentechnieken, 

brooddeeg, proefjes, dans of houtbewerken). 

Wilt u helpen dan kunt u zich aanmelden bij Karin 

de Boer of Aart Wouters. 
 

7. Uitnodiging kerkschoolgezinsdienst 

Zondag 30 januari as. is er in Open Haven van 

17.00 tot 18.00 een kerkschoolgezinsdienst. 

Groep 5/6/7 van Kaleidoscoop is betrokken 

geweest bij de voorbereidingen. Enkele kinderen 

uit de klas spelen twee korte toneelstukjes die 

gaan over “oordelen op uiterlijk”. Verder zijn in 

de klas een paar liedjes geoefend die ook in de 

dienst gezongen worden. U bent van harte 

welkom! 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Kaleidoscoop 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


