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1. Verzuimbeleid 

Twee weken geleden is de leerplichtambtenaar 

langs geweest op alle scholen in Zeewolde. Dit 

had te maken met een controle op ongeoorloofd 

verzuim. Kinderen werden geteld in de klassen en 

vergeleken met de klassenlijsten. Verder werden 

verlofaanvragen gecontroleerd. Er zijn geen 

onrechtmatigheden gevonden op Kaleidoscoop. De 

regels voor het aanvragen van verlof staan op de 

site. Hierbij ook een verklarende brief van de 

wethouder. Zowel ouders als school riskeren een 

fikse boete bij onrechtmatigheden. 

 
2. Boomplantdag 2011 

Groep 5/6/7 doet mee aan de boomplantdag in 

Zeewolde. Dit evenement zou eerst op 16 maart 

zijn, maar is verschoven naar 23 maart. In de klas 

staan al verschillende takken die gedetermineerd 

moeten worden. Normaal doet alleen groep 6 

hieraan mee. Om de groep bij elkaar te kunnen 

houden hebben we toestemming gekregen met de 

hele klas mee te doen.  

Er is een vraag aan alle kinderen om maandag 21 

maart een schop of spade mee naar school te 

nemen. Hij moet voorzien zijn van je eigen naam. 

Dinsdag worden ze door de gemeente opgehaald. 

De kinderen hoeven op woensdag dan niet te 

fietsen met een schep. Natuurlijk zorgt de 

gemeente ook dat ze weer terugkomen.  

 
3. Meefietsen naar gym met groep 5/6/7 

Zijn  er ouders die mee willen fietsen met groep 

5/6/7 van en naar gym. Verzoek van meester 

Hein of er ouders zijn willen helpen de fietstocht 

zo veilig mogelijk te laten verlopen. Op dinsdag 

rijden de kinderren om 10 uur weg van school en 

rijden om 10.55 weer terug. Op donderdag gaan 

de kinderen om ongeveer 11.20 van school weg en 

rijden om 12.10 terug naar school.  Heel graag!! 

 
4. De schoolfotograaf 

Op 30 maart komt de schoolfotograaf langs om 

foto’s te maken van de klassen en kinderen van 

Kaleidoscoop en Panta Rhei.  Bijzonderheden rond 

de organisatie hoort u nog van ons. 
 

5. Kerkschoolgezinsdienst groep 1/2  

Zondag 3 april is er een kerkschoolgezinsdienst in 

Open Haven waar de groepen 1 en 1/2  aan 

meedoen. De dienst is van 11.00 tot 12.00. U bent 

van harte welkom! 

 
6. Start bouw! 

Eindelijk weten we meer: De start van de bouw is 

in week 16 (18 tm 22 april). U begrijpt dat we 

druk bezig zijn met het organiseren van die 

mijlpaal. Er is overleg met aannemer Plegt-Vos en 

BDG Architecten om dit tot een feestelijk 

gebeuren te maken.  

U zult al eerder een bord bij de rotonde zien 

verschijnen met daarop in het groot onze eigen 

nieuwe gebouw.  Volgens de planning is de 

oplevering eind december 2011. Dan nog 

verhuizen…. 

 
7. Verandering bij de overblijf 

Vanaf maandag 4 april wordt de overblijf op 

Kaleidoscoop weer door “onszelf” geregeld. Er is 

een einde gekomen aan de samenwerking met LoS. 

Dit heeft verschillende oorzaken. De meest 

belangrijke reden is dat de prijzen voor de 

overblijf zeer sterk omhoog zouden gaan. Het 

bestuur heeft besloten om hier niet in mee te 

gaan en te onderzoeken of we (ondanks 

veranderende regelgeving) de overblijf zelf weer 

op konden pakken. Dit gaat gebeuren onder 

leiding van Tink Olde Engberink. Zij heeft dit al 

jaren gedaan.  Het bestuur heeft er alle 

vertrouwen in dat zij de organisatie kan 
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overnemen. De overblijf ouders zijn inmiddels op 

de hoogte. 

Voor u als ouder verandert er eigenlijk niets. De 

prijzen en de gezichten blijven hetzelfde. Wat 

wel verandert is dat de tarieven vast zijn: als  u 

geen gebruik maakt  van een vast afgesproken 

dag, dan wordt geen geld teruggestort.  

Een nieuw contract is nodig omdat u niet meer 

betaalt aan de Stichting Lunchen op School. Deze 

krijgt u binnenkort ter ondertekening.   

De contactgegevens:  

Mail: overblijf@icbkaleidoscoop.nl 

tel:  06 39507925  

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Kaleidoscoop 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


