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INHOUD: 
1. Verschuiving workshops ivm bezoek architect  

2. Besluiten tav Identiteit. 

3. Stukjes speurtocht op de site 

4. De beursvloer Zeewolde 

5. Bezoek aan de architekt 

6. Ontruimingsoefening 1 maart 

7. Carnavalsviering  

 

1. Verschuiving workshops ivm bezoek architect 

17 maart gaan groep 4 en 5/6/7 op bezoek in 

Almere bij de architect die onze school getekend 

heeft. Zie voor nieuws hierover elders in deze 

Scoop! 

Dit betekent dat de workshops een week 

opschuiven. De derde cyclus start 24 maart en 

duurt tot 7 april. Dit is aangepast in de kalender 

op de website.    

 
2. Besluiten ten aanzien van Identiteit 

Ongeveer eens in de twee maanden komt de 

commissie Identiteit bij elkaar. Deze commissie 

is door het bestuur in het leven geroepen. Op 

deze manier houdt het bestuur voeling met de 

ontwikkeling van het interconfessionele onderwijs 

op Kaleidoscoop.   

Vanuit deze commissie is er het verzoek om de 

afspraken die op school zijn gemaakt op de site 

te vermelden. Dit zijn afspraken t.a.v. de 

dagopening en de frequentie van het gebruik van 

bijbel verhalen in de klassen. Ze staan ook in de 

schoolgids. Ze zijn toegevoegd onder het 

hoofdstuk Identiteit (onder “de school”). We 

hopen hiermee duidelijkheid geschapen te 

hebben.  Ook de thema’s en momenten waarbij de 

Bijbelverhalen gezocht worden staan hier 

vermeld.  
 

3. Foto’s speurtocht op de site 

U heeft het misschien al gezien, maar de foto’s 

van de speurtocht door de Polderwijk van groep 

5/6/7 staan op de site. In het kader van de 

topografie lessen hebben de kinderen met behulp 

van foto’s en een kaartje van de Polderwijk 

allerlei vragen beantwoord. Topografie leren 

begint tenslotte dichtbij huis! Dank aan de 

ouders die hierbij geholpen hebben. 

Mocht u het wachtwoord voor de “ouderingang” 

kwijt zijn dan kunt u dit krijgen via de mailtje 

naar aart@icbkaleidoscoop.nl.  

In de vakantie zullen ook de foto’s van “het 

restaurant” in groep 1/2 op de site gezet worden.  

 
4. De beursvloer Zeewolde 

Afgelopen donderdagavond 17 februari werd in 

Open Haven de tweede Beursvloer Zeewolde 

gehouden. Wij waren er ook als basisschool. Hier 

zijn contacten opgedaan voor bezoekjes aan 

winkels en bedrijven die kunnen passen bij 

thema’s voor het komende schooljaar. Voor een 

thema “geld” kunnen we terecht bij de ING bank, 

voor een thema “sieraden” bij juwelier Hoekstra, 

om maar een paar voorbeelden te noemen. In de 

jaarvergadering van mei gaan we de school- en 

klassenthema’s uitwerken. Dan volgt een 

overzicht. 

 
5. Bezoek aan de architect 

Zoals eerder afgesproken met de architect van 

ons nieuwe schoolgebouw mogen we in Almere op 

bezoek komen. De kinderen krijgen daar de 

tekenkamers te zien waar onze school ontworpen 

is.  Ze krijgen ook een 3D presentatie hoe de 

binnenkant eruit gaat zien. We gaan erheen met 

groep 4 en 5/6/7. Voor de lagere groepen komt 

hij bij ons op school.  

We hebben nog ouders nodig om te rijden. Als u 

donderdag 17 maart in de middag in de 

gelegenheid bent om met een aantal kinderen in 

de auto te helpen rijden dan graag! We 

vertrekken rond 13.00 en zijn om 15.15 terug.  

Wilt u zich opgeven bij de klassenleerkracht? 

Hartelijk dank!  

Het bovenstaande bezoek is bedoelt als inleiding 

op een doorgaand project dat te maken heeft 

met de bouw van de school. Hierover wordt u in 

de loop van de tijd geïnformeerd. 
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6. Ontruimingsoefening 

Dinsdagmiddag 1 maart oefenen de kinderen van 

Kaleidoscoop en Panta Rhei gezamenlijk hoe we 

het gebouw zo snel mogelijk kunnen verlaten in 

geval van een calamiteit. Dit is een aangekondigde 

oefening voor de kinderen. De laatste oefening 

aan het einde van het jaar is onaangekondigd. 

 
7. Carnavalsviering 

Vrijdag 4 maart is de Carnavals viering op 

Kaleidoscoop. De school is inmiddels te groot om 

dat met alle klassen samen te doen. Groep 1 , 1/2  

en 3 vieren dit samen in de speelzaal. Groep 4 en 

5/6/7 doen dit apart. De kinderen mogen 

verkleed op school komen.  
 

Met vriendelijke groet en een hele fijne vakantie 

gewenst! 

Het team van Kaleidoscoop. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


