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1. Ouderhulp formulieren 

Als bijlage bij deze Scoop vindt u een ouderhulp 

formulier. Zoals u weet hebben we bij de diverse 

activiteiten uw hulp hard nodig. Samen bouwen we 

aan deze school. Wilt u het formulier uiterlijk 10 

september bij de klassenleerkracht inleveren? 

Opgeven mag ook bij Aart Wouters via de mail: 

info@icbkaleidoscoop.nl . Hartelijk dank. 

 

2. data gezinsvieringen 

De data van de kerk-gezinsvieringen zijn bekend: 

 

De eerste viering was op de startzondag 15 

augustus in de katholieke kerk. 

 

Voor groep 3 en 4 is er een viering op 3 oktober 

om 11.00 u. Deze wordt geleid door Ds. Els. 

 

Voor groep 5/6 is er een viering op 30 januari 

2011 om 17.00 u. Deze wordt geleid door Ds. Els. 

 

Voor groep 1/2 is er een viering op 3 april 2011 

om 11.00 u. Deze wordt geleid door Ds. Harry. 

 

De klassenleerkrachten en kinderen zijn 

betrokken bij de voorbereidingen. Ook andere 

scholen doen hieraan mee. Wij houden u op de 

hoogte. 

 

 

3. Commissie Identiteit 

We hebben een eerste start gemaakt met het 

godsdienst onderwijs op de Kaleidoscoop. Dit 

hebben we gedaan op de afgesproken manier in 

samenspraak met Pastor Paul, Ds Kees en Ds 

Harry. Voor het volgende thema zijn al weer 

afspraken gemaakt.  

Vanuit het bestuur is er gevraagd om een 

Commissie Identiteit in het leven te roepen. Deze 

commissie heeft als taak feedback te geven op 

het proces en te komen met aanbevelingen. Het 

bestuur beslist uiteindelijk over de suggesties en 

directie en team gaan hiermee aan de slag. 

Deze commissie komt komende maand bij elkaar. 

De leden bestaan uit Alexandra Bultman, moeder 

van Rick (gr 4) en Martijn (gr 2), Angelique 

Weijers,  (moeder van Elise (gr 5) en Beau (gr 3) 

en Karin de Boer, moeder van Bowen (gr 5) en 

Kris (gr 3).  

U wordt op de hoogte gehouden. 

 

4. Schoollogopedie 

Schoollogopedie 
Op school worden wij ondersteund door Karin 

Ploeg. In de maand waarin kinderen hun vijfde 

verjaardag vieren worden zij door haar op school 

gescreend. Ouders krijgen hiervan bericht. 

Tijdens dit onderzoek, dat ongeveer 20 minuten 

in beslag neemt, wordt gekeken naar mogelijke 

problemen op het gebied van: 

� De taal: spreekt het kind in goede 

volledige zinnen? Begrijpt het voldoende 

wat er tegen hem gezegd wordt? Is de 

woordenschat groot genoeg? 

� De spraak: bijv. spreekt het kind alle 

klanken goed uit? Spreekt het teveel of 

te weinig door de neus? Spreekt het kind 

vloeiend? 

� De stem: bijv, klinkt de stem hees, 

schor? Spreekt het kind te hard of te 

zacht? 

� Het mondgedrag: bijv. ademt het kind 

teveel door de mond of slikt het 

verkeerd? 

� Het gehoor: bijv. kan het kind gericht 

luisteren en kan het korte zinnen en 

woordreeksen goed onthouden?kan het 
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verschillende woorden of klanken goed 

onderscheiden? 

 

Nadat de resultaten van de screening met de 

leerkracht zijn doorgenomen, krijgen de ouders 

hiervan schriftelijk bericht. 

 

Ook kunnen kinderen (uit alle groepen) door de 

leerkracht, de ouders, de schoolarts, de 

schoolbegeleider of specialist worden aangemeld 

voor een onderzoek. Dit na toestemming van de 

ouders. 

Soms zijn enkele adviezen voldoende en/of komt 

het kind op de controlelijst te staan om de 

ontwikkeling of spontane verbetering af te 

wachten. Ook is het mogelijk dat er enkele 

behandelingen op school plaats vinden. Komt een 

kind voor intensievere logopedische behandeling 

in aanmerking, dan vindt er doorverwijzing plaats 

naar de logopedische praktijk in Zeewolde. 

Karin is iedere woensdag vanaf half 11 op onze 

school aanwezig.  

Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht van 

uw kind of via het e-mail adres: 

karin.ploeg@gmail.com  

 

5. Korfbal groep 5 

Vrijdag 24 september is er een schoolkorfbal 

toernooi voor groep 5. Wij doen mee als 

Polderwijkschool samen met de Panta Rhei. Met 

gym hebben de kinderen hier al voor geoefend.  

De korfbalclub organiseert ook proeftrainingen. 

Dit is op 10 en 17 september op het korfbalveld. 

De kinderen kunnen daarheen om te oefenen want 

het is voor velen een nieuwe sport. Leuk om er zo  

kennis mee te maken.  

Kinderen kunnen daar op eigen gelegenheid heen. 

Is er een ouder die het leuk vindt om samen met 

geïnteresseerde kinderen naar deze training te 

gaan? Alles is daar geregeld, maar er is dan een  

aanspreekpunt voor de kinderen. Heel graag!   

 

6. Architect op de Informatieve ouderavond 

Op 21 september is de informatieve ouderavond 

gepland. In de klassen wordt u geïnformeerd over 

de manier van werken en andere zaken die de klas 

betreffen.  

Vooraf  is er een korte presentatie van de 

Architect die werkt aan ons eigen schoolgebouw. 

Met een beamer zal hij vertellen waar we nu 

staan en kunt u zien hoe onze school eruit komt 

te zien. De presentatie is van 19.30 tot 20.00. 

Daarna wordt u in de diverse klassen uitgenodigd. 

 

7. Oprichting Ouderraad 

Voor het bestuur van de ouderraad hebben zich 

Annemarie Benard, Karin de Boer, Alex Langhout,  

Marcel Weijers en Walter de Boer aangemeld. 

Aangezien het bestuur uit een vijftal mensen zal 

bestaan, behoeft er geen verkiezing plaats te 

vinden. Via het ouderhulp formulier kunt u zich 

nog wel opgeven!  

Mocht iemand bezwaar hebben tegen een van de 

personen, dient men dit aan te geven bij Aart 

Wouters. 

  

Voor de oprichting van de oudervereniging dient 

een ledenvergadering plaats te vinden. Deze zal 

dan ook plaats vinden op maandag 13 september 

om 20.00 in het schoolgebouw. Een ieder is van 

harte welkom om deze vergadering bij te wonen. 

Voor de organisatie is het handig te weten 

hoeveel mensen er zullen komen. Men kan zich 

aanmelden via de lijsten op de deuren van het 

klaslokaal of via email: or@icbkaleidoscoop.nl  

 

8. Ontruimingsoefening 

14 september as. wordt er in het kader van het 

calamiteitenplan een ontruimingsoefening gedaan. 

Dit is samen met de Panta Rhei. Het is de eerste 

van drie oefeningen dit jaar. Ook de volgende 

oefening wordt aangekondigd. De laatste komt 

onverwacht.  

 

  

Met vriendelijke groet, 

Het team van ICB Kaleidoscoop 
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