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1. Sova trainingen 

Met een zekere regelmaat krijgen we post 
waarvan we denken dat die voor u ook interessant 
kan zijn.   In de bijlage bij deze Scoop zit 
informatie over een door Icare aangeboden Sova 
training (sociale vaardigheid). Mocht dit iets voor 
uw kind zijn dan kunt u contact opnemen met de 
betreffende contactpersoon. 
 
2. Oproep luizenpluizen 

Wij als ‘kriebelmoeders’ zijn dringend 
Op zoek naar nieuwe enthousiaste 
moeders/vaders  die, 
1) Elke 1e vrijdag na een vakantie even een uurtje 
tijd hebben, 
2)  Het heel belangrijk vinden dat school 
‘luizen/neten’-vrij is . 
Wat houdt het in?  
We gaan per koppel de klassen in en controleren 
de kinderen terwijl de lessen/kring/vrij spelen 
gewoon doorgaan. Voor de kinderen is het heel 
normaal dat deze controles gebeuren. 
In de instroomgroep vertellen we wat we gaan 
doen,  wie we zijn en waarom we komen 
‘kriebelen’.  
De juffen geven in alle groepen van te voren aan 
dat er een controle komt, we komen dus nooit 
onverwacht. 
We vertellen de kinderen zelf nooit dat het 
neten/luizen heeft en praten hier ook niet over 
met andere moeders of kinderen!!! 
Waarom nog meer kriebelmoeders?? 
We zijn nu maar met z’n 3-en en hierdoor veel te 
lang bezig met deze controles, ook als er 

neten/luizen geconstateerd zijn komen een aantal 
moeders wekelijks terug om te blijven 
controleren.  
U kunt zich opgeven bij de leerkrachten, zij 
geven uw naam en e-mailadres dan door aan de 
coördinator van de kriebelmoeders (tot het einde 
van het schooljaar  is dat Monique Hoeve) 
U wordt na het aanmelden ingewerkt en geholpen 
bij het signaleren van de neten en luizen, 
Ook hebben we op vrijdag 15 april een speciale 
GGD-ochtend georganiseerd waarvoor we u van 
harte uitnodigen. 
 
3. Uitnodiging voorlichtingsochtend 

Beste ouders, 
Tijdens de schooluren zijn er veel ouders actief 
in allerlei werkgroepen op beide scholen in de 
Polderwijk!  
Een hiervan is het team van Kriebelmoeders. Wij 
zijn een overkoepelende werkgroep en 
controleren alle kinderen en leerkrachten van 
zowel de Panta Rhei als de Kaleidoscoop, dit 
omdat we het belangrijk vinden dat het hele 
gebouw luizen/netenvrij is. 
Omdat we merken dat er nog veel onwetendheid 
is over luizen, de controles en de bestrijding van 
neten en luizen en het nog steeds een taboe is 
onder ouders en kinderen,  vinden we dat het tijd 
is voor een voorlichtingsochtend. 
We willen u allen daarom van harte uitnodigen 

op VRIJDAG 15 APRIL om 08.45u.  

De GGD komt ons vertellen hoe om te gaan met 
dit vervelende ongedierte,  zal de protocollen die 
de scholen hanteren aan u uitleggen en u laten 
zien hoe u het beste uw kind thuis kan 
controleren, het is tenslotte uw eigen 
verantwoordelijkheid dat uw kinderen luis/neet-
vrij op school komen. 
Ook kan u al uw vragen aan de GGD stellen ÉN u 
aanmelden als kriebelmoeder/vader! 
Wij vragen u aan uw leerkracht even te melden of 
u komt deze ochtend, we willen het van harte bij 
u aanbevelen omdat we het belangrijk vinden dat 
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we allemaal dezelfde manier van handelen hebben 
op beide scholen!!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Kriebelmoeders 
Team Kaleidoscoop en Panta Rhei 
 

4. Palmpasenviering 17 april 

Nog even en dan is het weer zover: 
Zondag 17 april vieren we PALMPASEN in de 
katholieke kerk. We denken terug aan de dag 
waarop Jezus onder luid gejuich en met het 
wuiven van palmtakken in Jeruzalem werd 
begroet. Ook dit jaar lopen we met versierde 
palmpasenstokken in een optocht door de kerk. 
Wij vinden het leuk als jij met ons meeloopt! 
 
Na afloop van de viering kun je, als je dat wilt, je 
palmpasenstok geven aan iemand die wel een 
steuntje in de rug kan gebruiken. Misschien ken 
jij wel iemand die ziek of eenzaam is of zich niet 
zo gelukkig voelt… Als je hem weg wilt geven 
maar je weet niet aan wie, kun je dat op het 
strookje onderaan deze Scoop aangeven, dan 
zoeken wij iemand voor jou. Na de viering krijg je 
van ons een adres. 
 
Kom jij zondag 17 april met je palmpasenstok 
naar de kerk? Wij zorgen voor een broodhaantje 
voor op de palmpasenstok. Het broodhaantje kun 
je via het strookje onderaan deze Scoop bij ons 
bestellen. 
 
De viering begint om 10.00 uur in de katholieke 
kerkzaal in Open Haven. 
Het broodhaantje kun je vanaf 09.30 uur afhalen 
in de middenruimte van Open Haven. 
De kinderen die meehelpen tijdens de viering 
verwachten wij om 09.30 uur in de middenruimte.  
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er crèche. 
 
5. Paasviering op Kaleidoscoop 

Woensdag 20 april vieren we het paasfeest met 
alle groepen.  
Onderdeel van deze viering is een gezamenlijk 
ontbijt. Met de kinderen wordt besproken wat ze 
graag willen eten. Dit komt te staan op eitjes die 
14 april op de klassendeuren hangen. Elk kind mag 
een eitje meenemen, en neemt woensdag 20 april 
mee wat er gekozen is.  
Vriendelijk verzoek om de kinderen uiterlijk 19 
april een bord, beker en bestek (voorzien van 
naam!) mee te geven in een plastic zak. 
 
 
 
 
 
 

6. Ontruiming 

Maandag 11 april is er op school een 
ontruimingsoefening. Het doel is dat de kinderen 
leren op een geordende manier zo snel mogelijk 
het gebouw te verlaten. Het is een aangekondigde 
oefening die samen met de collega’s en kinderen 
van Panta Rhei gedaan wordt. 
 
7. Muzieklessen 

De afgelopen 6 weken is de muziekconsulent van 
de vereniging muziek onderwijs Zeewolde in alle 
klassen geweest. Dit waren vrolijke lessen met 
muziekinstrumenten en veel liedjes. Ze zijn 
afgesloten met een wervelende voorstelling. De 
kinderen hebben genoten (en de leerkrachten 
ook!)  
 
8. Bezoek aan de bibliotheek groep 5/6/7 

Volgende week woensdag 13 april gaat groep 
5/6/7 naar de bibliotheek. Het lezen van boeken 
moet gestimuleerd worden. Dat doen we door een 
jaarlijks bezoek aan de bieb. De klas gaat op de 
fiets. Wilt u de kinderen ook hun biebpasje 
meegeven?  
  
9. De architect op school voor groep 1/2/3 

Op dinsdag was het de beurt aan de groepen 1, 
1/2 en 3 voor een bezoek van de architect. 
Geweldig om op het digibord een kijkje te kunnen 
nemen in ons eigen nieuwe gebouw. Ook leuk om al 
vragen te kunnen stellen als: “waar moet je heen 
als je moet spugen?” of “kunnen wij ook met de 
lift?” Foto’s die gemaakt zijn van dit bezoek kunt 
u binnenkort op de site verwachten. 
De architect kreeg een grote wissellijst mee met 
foto’s van het bezoek van de andere groepen in 
Almere. Daarbij zaten teksten die de kinderen 
gemaakt hadden. Die lijst krijgt een mooi 
plaatsje op het kantoor.  
 

 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 

 
 
ps, zie op de volgende bladzijde nog de 
opgavestrook voor de eventuele opgave voor een 
Broodhaantje!! 
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Opgavestrook Broodhaantje                      

PALMPASEN 17 april 2011 

 

Naam/Namen:  
…………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………. 
 
Ik kom naar de Palmpasenviering én ik 
wil graag een broodhaantje voor op mijn 
palmpasenstok. 
 
Aantal broodhaantjes per gezin:  
………………. 
 
Ik wil mijn palmpasenstok wel / niet 
weggeven. 
 
Ik weet zelf wel / niet iemand aan wie 
ik de palmpasenstok kan geven. 
Bij wel graag naam+adres om dubbele 
weggave te voorkomen:  …………………..….. 

Dit strookje uiterlijk woensdag 13 

april inleveren bij je leerkracht. 

 


