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1. Start van het eerste schooljaar 

Na een gedenkwaardige start afgelopen zondag in 
de kerk en op school (waarvoor hartelijk dank 

voor de inzet van de OR!) zijn we nu echt 
begonnen! Ook in de klassen is een goede start 

gemaakt. Heerlijk om het enthousiasme van 
ouders,  kinderen en team weer mee te maken. 

We gaan een jaar tegemoet waarin we willen 
vastleggen wat er al gebeurd is. Er is in het 

samenwerkingsproces veel aan de orde geweest. 
Daar gaan we komend jaar rustig aan bouwen na 

alle hectiek van afgelopen jaren. Dat doen we in 
alle vertrouwen. We werken verder aan een 

interconfessionele school met contacten naar 
verschillende kerkelijke gezindten in Zeewolde. 

Ook gaan we door met de verdere verfijning van 
het onderwijskundig concept dat uitgaat van 

betekenisvol onderwijs, met coöperatieve 
werkvormen waar keuzes gemaakt kunnen worden 

door kinderen. 
Afgelopen jaar heeft ons geleerd dat we daar 

niet alleen in staan. Hartelijk dank voor alle steun 
die we van u als ouders daarbij mochten 

ondervinden. Wij gaan ervoor, samen met u!  
 

 

2. Schooltijden 

De schooltijden van ICB Kaleidoscoop zijn als 
volgt: 

Voor alle klassen geldt een inloop van 8.35 tot 
8.45 

Ma:  8.45-12.15 en 13.15-15.15 (alle groepen) 
Di:   8.45-12.15 en 13.15-15.15 (alle groepen) 

Wo: 8.45-12.15 (groep 1 t/m 4) 
       8.45-12.30 (groep 5/6/7)  

Do:  8.15-12.15 en 13.15-15.15 (alle groepen, de 
        vier-jarigen zijn ‘s middags vrij) 

Vrij:8.15-12.15  (alle groepen) 
       13.15-15.15 (groepen 5/6/7) 

 
3. Een vast telefoonnummer 

Ons telefoonnummer is vanaf nu: 

036-5234593. 
Wilt u dit nummer noteren? Over een maand loop 
het abonnement van de mobiele telefoon af en 

zijn we niet meer mobiel bereikbaar. 
 

4. Belangrijke data tot de herfstvakantie 

• 3 september: Scoop 2 komt uit. 

• 13 september: Algemene ledenvergadering 
OR, oprichting en begroting (zie verderop in 

deze Scoop. 
• 15 september: studiedag hele team. Alle 

leerlingen zijn vrij. 
• 17 september: Afsluiting van het 

schoolthema voor ouders (11.30 tot 12.15). 
Scoop 3 komt uit. 

• 21 september: Informatieve ouderavond 
(19.30 - 21.00) 

• 24 september: Korfbaltoernooi groep 5 (zie 
verderop in deze Scoop) 

• 27 september: De lijsten voor de “open 
week” hangen op de klassendeuren (zie 

verderop in deze Scoop). 
• 1 Oktober: Voetbaltoernooi Groep 6; Scoop 4 

komt uit. 
• 3 Oktober: Kerk school gezinsviering voor de 

groepen 3 en 4 (voorganger Ds Els van de 
Protestantse gemeente). 
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• 4 t/m 8 Oktober: Open week 

• 5 t/m 15 Oktober: Kinderboekenweek 
 

5. Gymrooster 

Dinsdagen: 

8.45 - 9.30   Groep 3 (les van juf Hetty) 

9.30 - 10.10  Groep 4 (les van meester Aart) 
10.10 - 10.50 Groep 5/6/7 (les van juf Elskelien) 

 
Donderdagen (alle groepen hebben les van een 

vakleerkracht: meester Joris) 
8.45 - 9.35 Groep 3 

9.35 - 10.30 Groep 4 
11.30 - 12.15 Groep 5/6/7. De kinderen rijden 

terug met juf Elskelien. De eindtijd van de les 
wordt iets vervroegd zodat de kinderen tussen 

12.15 en 12.20 op school kunnen zijn.  
  

6. Website/schoolgids 

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website, 

een schoolgids, een  eigen netwerk met software 
etc etc. Dit neemt tijd. Veel informatie zal via de 

Scoop doorgestuurd worden. De foto’s die 
gemaakt zijn op de startzondag zullen later op de 

site gezet worden. 
 

7. Bobo Okki Taptoe National Geographic 

In de komende week gaan er proefexemplaren 

mee met de kinderen van bovengenoemde bladen. 
Mocht u een abonnement voor uw kinderen willen 

bestellen graag door middel van het strookje dat 
meegaat naar school. Wij mogen bij bepaalde 

aantallen gratis leesboeken bestellen. Dat is niet 
het geval als u uw kind via internet aanmeldt.  

 
8. De fietsenstalling 

Wij worden regelmatig geconfronteerd met 

fietsen die voor de uitgang van het schoolplein 
gezet worden of voor de nooduitgang aan de 

zijkant van de school. In noodsituaties kan dit 
gevaar opleveren. Bij deze het vriendelijke 

verzoek om de fietsen in de rekken te plaatsen! 
Als dat niet mogelijk is graag op een plaats waar 

dat geen gevaar op kan leveren. Bij de gemeente 
zijn extra rekken aangevraagd. Wij hopen dat u 

eraan mee wilt werken de school zo veilig 
mogelijk te houden. 

  
9. Overblijf 

De overblijf heeft een goede start gemaakt 
onder leiding van LOS (Lunchen op School). Voor 

vragen en verduidelijking kunt u terecht bij Tink 

Olde Engberink (06-42614393) Opgeven of 

afmelden kan door middel van de formulieren die 
naast de LOS-bus hangen in de hal van de school. 

 
 

10. De “open week” 
In de week van 4 t/m 8 oktober is er op school 
een “open week”. U wordt als ouder uitgenodigd 

om in de klas van uw kind te komen kijken. U kunt 
een half uurtje van een doorsnee werkdag van uw 

kind meemaken. Na afloop vragen wij u het 

enquête formulier in te vullen. Tips, en natuurlijk 
ook de tops zijn van harte welkom. Ze laten ons 

vanuit uw perspectief naar onszelf kijken. Als het 
nodig is komen wij er op terug. 

Op 27 september hangen de inschrijflijsten op de 
klassendeuren.  

 
11. Start eerste schoolthema “Talent” 
Het eerste schoolthema start op 24 september. 
In de middag luiden we het thema “Talent” op een 

ludieke manier in bij alle klassen. Zoals u weet is 
het eerste schoolthema er altijd een die 

betrekking heeft op de eigenheid van elk kind 
(vorig jaar: “ik ben ik, jij bent jij). Aan het thema 

worden allerlei leeractiviteiten gekoppeld als 
excursies en taal/rekenactiviteiten. Op 17 

september is er de afsluiting waarvoor u van 
harte welkom bent (zie bij punt 4 in deze Scoop)  

 
12. Interne begeleiding 
De interne begeleiding op de Kaleidoscoop wordt 
komend jaar ingevuld door Aart Wouters. Als 

zelfstandige school is er geen link meer met de 
Toermalijn of de Regenboog. Aart neemt een 

groot deel van de taken van Joop Delfgaauw en 
Miriam Wetzels over. Op de achtergrond is Joop 

nog steeds aanwezig op detacheringbasis. Op 
deze manier kunnen we van zijn expertise gebruik 

blijven maken.  
 

13. Remedial teaching 
De remedial teaching gaat ingevuld worden door 
Jolanda van Duinkerken. Zij begint dit jaar met 

een opleiding van twee jaar ter aanvulling van alle 
expertise die zij al meeneemt. Op donderdagen 

en vrijdagen gaat zij werken met kinderen alleen 
of in groepjes. Extra ondersteuning is zo 

gewaarborgd waar die  nodig is. Ook hier kan zij, 
op detacheringbasis, gebruik maken van de 

ervaring van Marianne Oosterhof.  
 

14. Ondersteuning management 

Ter ondersteuning van de directie heeft het 

bestuur van SIBZ besloten de expertise van Roel 
Hijne in te huren. Het is fijn dat onze school op 

deze manier gebruik kan maken van kennis van 
een ervaren directeur.  
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15. Ouderraad Kaleidoscoop 

Wat is een ouderraad eigenlijk, wat doet die en 
waar is de ouderbijdrage voor: 

 
Een ouderraad (OR) is het orgaan op school dat 

probeert de betrokkenheid van ouders bij de 

school te vergroten. Daarnaast ondersteunt de 
OR het docententeam van de Kaleidoscoop bij de 

organisatie van tal van activiteiten die buiten het 
onderwijskader vallen. Op deze manier is de OR 

een heel belangrijk klankbord voor het team 
vanuit de ouders.  

De ouderbijdrage is de inkomstenbron om die 
activiteiten mee te organiseren. De OR let erop 

dat het geld van de ouders strikt aan de kinderen 
ten goede komt. Zij legt daar verantwoording 

voor af op de Algemene Leden Vergadering (AVL) 
De ouderbijdrage is vrijwillig omdat dit wettelijk 

zo is geregeld. Ze is echter wel nodig om er die 
extra dingen mee te kunnen doen die er anders 

niet waren. 
Voorbeelden van extra dingen die van de 

ouderbijdrage gedaan worden zijn workshops, 
Sinterklaasfeest met een cadeautje, Kerstfeest, 

cadeautje op de verjaardagen van de kinderen 
(grabbelton).  

De OR hoopt met het bovenstaande duidelijk te 
hebben gemaakt waarom de ouderbijdrage zo 

belangrijk is voor de schoolorganisatie. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Aart 

Wouters of de voorzitter van de OR Meander 
Annemarie Bernard (pegasus25@zonnet.nl ). 

 
 

 
 

 

16. Oprichting van de OR Kaleidoscoop 

In deze Scoop is te lezen wat een ouderraad 
doet. Zoals reeds eerder vermeldt wordt er voor 

de nieuwe school “de Kaleidoscoop” een eigen OR  
opgericht. Hiervoor kunnen de leden van de 

vereniging (lees: de ouders) in het bestuur 

plaatsnemen. Mocht er interesse zijn om zitting 
in het bestuur van de ouderraad te nemen, dan 

graag aanmelden bij Annemarie Bernard 
(pegasus25@zonnet.nl). De aanmelding dient 

uiterlijk 30 augustus binnen te zijn, zodat wij de 
kandidaten in de volgende Scoop bekend kunnen 

maken. 

17. Opgave mailadressen voor de Scoop 

Regelmatig zijn er mutaties in mailadressen. Die 
kunt u doorgeven m.b.v. het onderstaande 

strookje (via de klassenleerkracht) of per mail 

via het oude mailadres aw@bs-demeander.net  
Met hartelijke dank; dit scheelt veel papier. 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Het team van de Kaleidoscoop 
 
 

OPGAVE mailadres voor “de Scoop" 
 

Naam:…………………………………………………………………………………. 
 
Ouder van: ………………………………………………………………………… 
 
E-mail adres……………………………………………………………………… 
 

 

 


