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INHOUD: 
1. Enquête de veilige school 
2. Studiedagen 
3. Vakantie   
4. Groepsverdeling 10 juni mee. 
5. Kascommissie 
6. leden ouderraad 
7. Schoolthema “Afrika” 
8. De eerste 105 stenen… 

9. Barbecue woensdag 29 juni 

 
1. Enquête “de veilige school” 
Bij deze Scoop zit in de bijlage de enquête “veilige 

school”. Het is de eerste keer dat we deze 
enquête houden onder de ouders en kinderen van 

Kaleidoscoop. De bedoeling is om een zo goed 
mogelijk beeld van onze school te krijgen. 

Zodoende zijn we preventief bezig en proberen 
naar aanleiding van de antwoorden vlot te 

reageren op eventueel ontstane problemen. 
Uiteraard vinden we het ook fijn om positieve 

reacties te horen. 
Via deze enquête krijgt u de gelegenheid om uw 

mening over onze school te geven. Wilt u deze 
vóór 10 juni inleveren bij de leerkracht van uw 

kind? Neemt u samen met uw kind er even de tijd 
voor?  

- voor elk kind uit uw gezin dat bij ons op 
school zit, kunt u apart een formulier invullen 

(vraag 1 t/m 13) 
- er is 1 formulier voor de ouders              

(vraag 14 t/m 22) 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
2. Studiedagen 

Woensdag 1 juni is de jaarvergadering. Hier 
evalueren we het afgelopen jaar, gaan we plannen 

voor het volgende schoojaar, regelen 
taakverdelingen etc etc. De kinderen zijn die dag 

vrij. 
Vrijdag 10 juni is er studiedag voor de 

leerkrachten van groep 1, 2 en 3. De kinderen van 
de betreffende klassen zijn die ochtend vrij. 

 
 

 

3. Vrije dagen 

De komende weken zijn er veel korte vakanties of 

vrije dagen: donderdag 2  en vrijdag 3 juni zijn 
vrij in verband met Hemelvaartsdag. Maandag 13 

juni is het tweede Pinksterdag.  
Ook op de website kunt u vooruit kijken in het 

schooljaar. Dat kan op de online agenda (er is een 
directe link op de startpagina bij “belangrijke 

info”). De eerste 4 momenten die voor u van 
belang zijn staan genoemd onder “agenda” rechts 

onder in het roze vlakje.  
 
4. Groepsverdeling 10 juni mee.  

U begrijpt dat we hard bezig zijn met de 
groepsverdeling voor het volgende schooljaar. 

Het is een hele puzzel. De kinderen krijgen 
vrijdag 10 juni de nieuwe verdeling mee.  
 
5. Kascommissie 

Lijkt het je leuk om iets voor de school van je 
kinderen te doen, maar heb je niet zo veel tijd, 

dan is dit iets voor jou. We zijn op zoek naar 
iemand die samen met Marco Smit in 

september/oktober onze financiële jaarrekening 
wil controleren. Deze belangrijke taak kost je 

waarschijnlijk maar 1 of 2 avonden. 
 
6. Leden ouderraad 

Zoals jullie in de Scoop en in de krant hebben 

kunnen lezen is intussen de 100ste leerling 
ingeschreven op de Kaleidoscoop en de groei gaat 

door. We zijn dus op zoek naar nieuwe mensen die 
ons willen helpen. We vergaderen 1 keer in de 2 

maanden en helpen het leerkrachtenteam bij het 
organiseren van activiteiten die buiten het 

reguliere lesprogramma vallen. Voorbeelden 
hiervan zijn het Sinterklaasfeest, het 

Kerstfeest, paaseieren zoeken en de workshops. 
Het is de bedoeling dat nieuwe bestuursleden 

aanspreekpunt worden voor één van deze 
activiteiten. 

Voor meer informatie over deze functies kun je 
contact opnemen met de voorzitter Annemarie 

Bernard of één van de andere bestuursleden. 
Email: or@icbkaleidoscoop.nl 
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7. Schoolthema “Afrika” 

Dinsdag 7 juni is de start van het schoolthema 

“Afrika”. Vanaf dat moment gaan we met alle 
klassen hiermee aan de gang. De introductie 

wordt gehouden door Piet Stam. De insteek 
wordt een filmpje van het Afrikaanse meisje 

Pascaline waarin de kinderen kunnen zien hoe 

haar dag eruit ziet.  
Piet Stam is via  Zeewolde Werelddorp betrokken 

bij een project in Gaongho, Burkina Faso. Er gaat 
daar een school gebouwd worden. Als 

Kaleidoscoop willen we hier ons steentje aan 
bijdragen. Dit zal gaan in de vorm van een 

vrijwillige bijdrage.  
De afsluiting is een Afrikaanse markt en zal 

plaatsvinden naast de school op het grasveld. U 
gaat hier meer over horen! 

 
8. De eerste 105 stenen… 

Maandag 6 juni om 13.30 gaan de kinderen hun 

steentje bijdragen aan ons nieuwe schoolgebouw. 
Natuurlijk bent u van harte welkom om te komen 

kijken.  
 
9. Barbecue woensdag 29 juni 

Om het schooljaar af te sluiten organiseert de 
oudervereniging een barbecue voor alle kinderen 

van de Kaleidoscoop, hun ouders, broers, zussen 

en de leerkrachten. De kosten bedragen 5 euro 
per kind en 6 euro per volwassene. Kinderen tot 3 

jaar mogen gratis mee-eten. Om de kosten te 
drukken en uit milieuoogpunt verzoeken we 

iedereen om zelf borden, bestek en bekers mee 
te nemen. 

 
We hopen dat we met velen alvast kunnen gaan 

genieten van de vakantievoorpret. Iedereen is 
welkom woensdag 29 juni vanaf 17.00 uur. 

 
Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen 

voor volgende week vrijdag 3 juni naar 
or@icbkaleidoscoop.nl met als onderwerp BBQ en 

onder vermelding van het aantal volwassenen en 
aantal kinderen (met leeftijd) die komen 

barbecueën.  
 
 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Kaleidoscoop 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


