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1. Startviering zondag 14 augustus 

 
VAN  HARTE  WELKOM! 

 
Het is (bijna) zover! De grote vakantie begint: 6 

weken lang geen school !!!!!! 
We wensen jullie alvast een fijne tijd toe met de 

mensen om je heen: je familie, buren en je 
(vakantie)vrienden/vriendinnen. 

 
En dan komt er aan de grote vakantie weer een 

eind. Een nieuw schooljaar begint. Er zal van alles 

nieuw zijn: de juf of meester, een nieuw 
klaslokaal en misschien wel nieuwe klasgenoten. 

Op de Zevenster, de Toermalijn en de 
Kaleidoscoop willen ze op maandag 15 augustus 

niet zomaar weer aan de slag gaan. Op zondag 14 
augustus kun je nl alvast een kijkje komen nemen 

in je nieuwe klas. 
 

Maar eerst wordt er een hartverwarmend 
startsein gegeven in de Kerk voor het nieuwe 

schooljaar. We gaan luisteren naar het verhaal 
van de vogelverschrikker Pierewiet met een 

oranje wortelneus. Daar kun je toch niet blij mee 
zijn, of toch wel? Het Bijbelverhaal van de 

barmhartige Samaritaan wordt voorgelezen. Er 
valt eerst niet veel van hem te verwachten, maar 

toch heeft hij een goed hart! En we gaan een lied 
zingen van de Bengeltjes. Welke? Kom maar 

luisteren en meezingen. 
 

Het wordt een feestelijke viering met een 

hartelijk weerzien van meesters, juffen en 
vrienden en vriendinnen uit de klas en van school. 

Het is heel fijn als jij er ook bij bent.  

Je bent VAN -E WELKOM! 

 

Dus… fijne vakantie en tot zondag 14 augustus om 
10.00 uur in de Open Haven en om 11.30 in je 

eigen nieuwe klas. 
 

Hartelijke groet van werkgroep Gezinsvieringen 
 
2. Afsluiting thema Afrika 

Afgelopen woensdag hebben we de afsluiting van 

het schoolthema gevierd. Het weer liet jammer 
genoeg niet toe dat we naar buiten konden, maar 

daar was het succes niet minder om. De kinderen 
hebben allemaal meegedaan met schminken, 

sieraden maken, afrikaanse hapjes maken, 
dansen, djembee spelen en een “ren je rot” quiz 

over Afrika. Heerlijk om te zien dat de grotere 
kinderen zo goed zijn in het begeleiden van de 

jongere kinderen. Het was een zeer geslaagde 
afsluiting.  

Ouders konden van dit feest meegenieten van 
11.30 tot 12.15. Er waren Afrikaanse hapjes, 

tentoonstellingen,  djembee- en dans 
voorstellingen. Een echte Afrikaanse markt! 

Toegegeven, het was wat krap in de gang, maar 
het was het helemaal waard! 

Een speciaal bedankje voor Piet Stam van 
Stichting Zeewolde Werelddorp en 3 dames van 

de Wereldwinkel. Zij hebben, ook in de weken 
voor de markt al, hun bijdrage geleverd aan het 

verloop van het Thema. Op de dag zelf waren ze 
aanwezig bij de workshops. Voor de school in 

Gaongho is € 79,00 opgehaald.  
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3. Foto’s website 

De komende week komen er foto’s van de Afrika 

markt en van de Barbecue op de site. Dank aan al 
de fotografen die hieraan meegewerkt hebben! 

Verder zullen, op veler verzoek, de recepten van 
de Afrikaanse hapjes, zoals die gebruikt zijn 

door de kinderen, op de website komen.  

 
4. Overblijf 

Na de zomervakantie zal de coördinatie van de 
overblijf overgenomen worden door Meta van den 

Berg. Zij is een ervaren kracht op de Toermalijn. 
Zij zal zich in de eerste Scoop van het nieuwe 

schooljaar aan u voorstellen.  

Het telefoonnummer dat u nodig heeft voor 
contact over de overblijf is nu:  

06-13676065. 
 
5. Afsluitende barbecue succes! 

 
De oudervereniging van de Kaleidoscoop is een 
nieuwe traditie begonnen met de organisatie van 

een barbecue om het schooljaar af te sluiten en 
de zomervakantie in te luiden. Mede door Plus 

Supermarkten en het goede weer was dit een 
zeer geslaagd initiatief. 55 ouders en 

leerkrachten en 46 kinderen lieten zich het eten 
en drinken goed smaken. De organisatie had een 

boodschappenlijst ingeleverd bij Plus 
Supermarkten en zij zorgden ervoor dat een 

koelwagen gevuld met al het eten en drinken op 
tijd op het schoolplein stond. Ook de barbecues 

en statafels werden door hen verzorgd. Volgend 
jaar weer?! Gezien alle positieve reacties van 

ouders kan dit bijna niet anders! 
 
6. Werelddorp Zeewolde 

Graag wil ik u bedanken voor uw medewerking aan 
de Afrika maand en de actie voor Zeewolde 

Werelddorp. 
 

Met plezier heb ik weer eens voor de klas 
gestaan om de kinderen uitleg  te geven wat het 

betekent om in een derde wereldland te wonen. 
Wat mij betreft is het voor herhaling vatbaar. 

 
De opbrengst, €  79,= is inmiddels op de rekening 

van de Stichting bijgeschreven. 
Dit bedrag en de aandacht, die de kranten geven 

aan uw actie, zet  Zeewolde Werelddorp hopelijk 
weer  goed  in de markt. 

 
Nogmaals bedankt en tot ziens. 

Met vriendelijke groet, 
 

Piet Stam 

Zeewolde Werelddorp. 
 

7. Enquête “de veilige school” 
 

Er hebben 14 gezinnen van de 71 gezinnen 

gereageerd op de enquête. In percentages 
hebben van de ouders 12,6 % gereageerd en van 

de kinderen 14,4 %. Daarvoor onze hartelijke 
dank. 

Ondanks dat dit percentage niet representatief 
genoemd kan worden voor alle gezinnen van de 

school kunnen er wel een aantal punten uitgehaald 
worden. Die zetten we hieronder op een rijtje. 

Op de website komt een totaaloverzicht van de 
vragen met daarbij de antwoorden van ouders en 

kinderen.  

Algemene opmerkingen:  
• Vraag 10 (“Mijn kind weet waar het heen 

kan als het niet bij de groepsleerkracht 
terecht kan of wil”) bleek verwarrend en 

past bij nader inzien beter bij de vragen 
voor ouders. Dit wordt volgend jaar 

bijgesteld. 
• Vraag 16 (“Ik vind als ouder/verzorger 

dat de school op een goede manier 
omgaat met mijn klacht”) kan volgend 

jaar met “niet van toepassing” ingevuld 
worden.  

• De term “leerlingenzorg”. Er bleek 
verwarring rond deze term. 

Leerlingenzorg is alles wat te maken 
heeft met de manier waarop school 

omgaat met de leervorderingen en het 
welbevinden van uw kind.                       

Op de website en in de schoolgids komt 
hierover uitleg.  

 
Inhoudelijke opmerkingen: 

• De meeste kinderen voelen zich veilig op 
school. Dit blijkt uit de gemiddelde 

antwoorden. Wel is dit minder in de 
bovenbouw. Dat betekent dat wij daar in 

het begin van volgend jaar meteen 
aandacht aan gaan besteden in het 

schoolthema “iedereen is anders”.  
• De vragen 5 (“mijn kind heeft last van 

andere kinderen die hem/haar aanraken, 

slaan of schoppen op de speelplaats”) en 
vraag 7 (“andere kinderen gebruiken 

lelijke woorden tegen mijn kind”) worden 
minder hoog gescoord. Ook hieraan gaat 

aandacht besteed, en extra op gelet 
worden. We willen deze score weer 

omhoog.  
• De kinderen geven bijna zonder 

uitzondering aan dat ze met problemen 
terecht kunnen bij de klassenleerkracht. 

• Een hoog percentage kinderen voelt zich 
veilig in de klas, school en rond de school.  

• Er is een verschil in duidelijkheid van 
schoolregels tussen kinderen en ouders. 
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De kinderen geven zonder uitzondering 

aan dat ze weten wat de regels zijn op 

school. Ouders geven aan dat niet alles 
even duidelijk is. Hierover kan beter 

gecommuniceerd worden. De 
klassenleerkracht is hier de eerste 

vraagbaak. Ook op de website gaat hier 
aandacht aan besteed worden.  

 
Fijn is het om bij de opmerkingen te lezen dat er 

positief geoordeeld wordt over de sfeer op 
school (ook tussen de leerkrachten), de 

activiteiten en de inzet van alle betrokkenen. We 
zijn een school in opbouw en werken verder met 

de door u en de kinderen aangegeven 
verbeterpunten.  

 
8. Foto steenlegging 

Alle leerlingen krijgen door de oudervereniging 
een foto aangeboden als herinnering aan de 

steentjeslegging voor de nieuwe school. Deze 
foto was helaas niet op tijd klaar om mee te 

kunnen geven, maar zal in de zomervakantie bij 
iedereen op de mat vallen. 

 
9. Uitspreken van kinderen uit groep 1 

In deze Scoop een aantal uitspraken van kinderen 
uit groep 1: 

• Ik heb gisteren Barbie gekjoet (Esmee) 
• Wat is Engelse Drop? Oh, drop van een 

engel! (Xafiera) 

• Juf: “we gaan beginnen”. Daan: “Yeah, we 
gaan gymmen!” 

 
10. Fijne vakantie! 

Rest ons nog namens het hele team van 
Kaleidoscoop u een hele fijne vakantie te wensen. 

We hopen u allen gezond weer terug te zien op de 

startzondag van 14 augustus. Misschien in de 
kerk om 10.00 uur of anders in de “open klas” om 

11.30.  
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Het team van Kaleidoscoop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


