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1. Mailadressen vernieuwd 

Het mailadres van "Kaleidoscoop" is vanaf heden 
info@icbkaleidoscoop.nl. Voor de leerkrachten 
geldt dat de voornaam komt op de plaats van 
"info" (voorbeeld: jolanda@icbkaleidoscoop.nl) 
 
2. Inschrijving ouderavond op de klassendeur 

Om te weten hoeveel mensen we ongeveer op de 
ouderavond van 21-9 kunnen verwachten willen we 
u vragen uw naam in te vullen op de lijst op de 
klassendeur. Inloop is vanaf 19.15. De presentatie 
van de architect begint om 19.30u. 
 
3. inleveren ouderhulp formulieren 

Er zijn inmiddels 10 ouderhulp formulieren 
binnen. Hartelijk dank daarvoor. Mocht u nog niet 
in de gelegenheid zijn geweest hem in te vullen 
hierbij het verzoek dit te doen voor vrijdag 24 
september. We zijn al bezig met de planning van 
diverse vieringen en excursies. Dan is het goed te 
weten wie we kunnen vragen. U kunt uw 
voorkeuren mailen naar aart@icbkaleidoscoop.nl. 
 
4. Verplaatsing ontruimingsoefening 

U heeft het waarschijnlijk van de kinderen 
gehoord: de ontruimingsoefening is niet 
doorgegaan. Het regende zo hard dat wij hem 
uitgesteld. Oefenen is goed maar dat kan ook als 
het niet regent. Binnenkort volgt een nieuwe 
datum. Goed voor u om te weten: de brandweer is 
voor een laatste check geweest en heeft het 
gebouw goedgekeurd qua brandveiligheid. 
 

5. Frank Hoogendoorn stelt zich voor 

Mijn naam is Frank Hoogendoorn, ik woon met 
mijn vrouw, Sandra en onze twee kinderen 
Matthijs (8 jaar/groep 5) en Karlijn (4 
jaar/groep 1/2) in Harderwijk. Daar ben ik ook 
postbode.  
Ik ben op een punt van mijn leven gekomen 
waarop ik bezig ben met het vervolg van mijn 
levenscarrière. Ik ben actief op de school van 
mijn kinderen. Hier heeft men mij gevraagd of 
het onderwijs niet iets voor mij was. Het idee 
trok mij wel, en ik heb gekozen voor de vierjarige 
deeltijd pabo. Ik kon instromen in het tweede 
jaar.  Ik ervaar de kinderen als spiegeltjes. Ze 
confronteren elkaar en mij ook. Hier leer ik veel 
van.   
De eerste helft van dit schooljaar loop ik stage in 
groep 5/6/7 bij juf Elskelien op maandag. Reuze 
handig omdat zij ook in Harderwijk woont. Dan 
kunnen we onderweg naar school nog wat 
doornemen voor de lesdag.  
 
6. Ellis vd Veen stelt zich voor 

Hallo, mijn naam is Ellis van de Veen. Ik ben een 
van de nieuwe stagiaires op de Kaleidoscoop. Van 
mijn 8e  tot 21e heb ik in Zeewolde gewoond. 
Sinds 2½ jaar  woon ik  in Harderwijk. Tijdens 
mijn modeopleiding kwam ik erachter dat dit niet 
was wat ik er van verwachtte. Ik heb toen 
besloten deze opleiding toch af te maken. Het 
bijzondere was dat verschillende leerkrachten 
van  die opleiding mij er steeds weer op wezen 
dat ik het onderwijs in zou moeten. Naast mijn 
opleiding had ik ook verschillende oppasadressen 
en elke dag met kinderen voelde voor mij als een 
feestje. Na mijn opleiding te hebben afgerond en 
er goed over na te hebben gedacht, heb ik 
besloten de Pabo te gaan volgen en dit wordt 
alweer mijn 3e studiejaar. 
De opleiding  vind ik erg pittig, maar de stages 
zijn leuker dan ik verwachtte en dat is waar het 
om gaat. Vorig jaar kregen wij  op de Pabo  lessen 
over Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de 
onderbouw. Belangrijk in dit onderwijs is dat 
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kinderen iets leren waar zij door geboeid zijn, 
wat dicht bij hun belevingswereld ligt.  Kortom,  
wat betekenisvol voor hen is.  Dit soort onderwijs 
spreekt mij heel erg aan. Vandaar dat ik heb 
gekozen om op te gaan voor een OGO-certificaat. 
De Kaleidoscoop is een school die deels werkt 
volgens Ontwikkelingsgericht Onderwijs en ik 
hoop hier dit jaar veel ervaringen mee op te doen.  
Het eerste half jaar zal ik in groep 3 bij juf 
Sandra in de klas te vinden zijn op de maandagen 
en enkele stageweken. Daarna in groep 1/2 bij juf 
Thonny . Ik kijk ernaar uit! 
 
7. Oprichtingsvergadering OR Kaleidoscoop 

Met ingang van het nieuwe schoolseizoen is onze 
nieuwe school "Kaleidoscoop", van start gegaan. 
Zoals bij vele scholen hoort hierbij ook een 
oudervereniging. Een oudervereniging verzorgt 
zaken als veiligheid en verkeer en contacten met 
school, maar ook activiteiten voor school zoals 
het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de 
grabbelton bij verjaardagen. Daarnaast zijn de 
leden van het bestuur van de oudervereniging ook 
aan te spreken, als iemand ergens mee zit en dit 
niet meteen met het schoolbestuur of het team 
van leerkrachten wil bespreken. 
 
Op maandag 13 september 2010 is tijdens de 
oprichtingsvergadering en algemene 
ledenvergadering (ALV) officieel de 
oudervereniging van onze school opgericht. 
Tevens is ook het nieuwe bestuur benoemd. Er 
waren geen bezwaren tegen de kandidaat-
bestuursleden zodat het nieuwe bestuur, ook wel 
ouderraad (OR) genoemd,  bestaat uit: 
 
Annemarie Bernard Voorzitter 
Walter de Boer  Penningmeester 
Alex Langhout  Secretaris 
Karin de Boer  Algemeen bestuurslid 
Marcel Weijers  Algemeen bestuurslid 
 
De begroting voor het komend jaar is 
goedgekeurd door de aanwezige leden. De 
ouderbijdrage voor komend schooljaar is 21 euro 
per kind. Hier krijgen alle ouders nog een 
rekening voor. 
Nogmaals..... de ouderbijdrage is vrijwillig, omdat 
dit wettelijk zo is geregeld, maar wel hard nodig 
om die extra dingen van te kunnen doen zoals een 
grabbelcadeautje op de verjaardagen van de 
kinderen, Sinterklaasfeest met een cadeautje, 
Kerstfeest en de workshops die wij hier op 
school organiseren. 
 
Geplande vergaderingen van de OR: 
25 oktober 
22 november 
17 januari 2011 

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en 
iedereen is welkom deze vergaderingen bij te 
wonen. 
 
8. Overzicht klassenouders 

De klassenouders zijn: 
Groep 1/2 Marisca de Wolf  
Groep 3 Annemiek Bruschke 
Groep 4 Kim Mul 
Groep 5/6/7 Monique Smit 
Deze ouders ondersteunen de klas bij vieringen 
of andere activiteiten.  
 
9. Telefoonboom en klassenlijst 

Vandaag heeft uw kind de klassenlijst en de 
"telefoonboom" mee gehad. Wilt u ze ergens 
bewaren waar ze meteen te vinden zijn? In geval 
van een calamiteit, ziekte van een leerkracht of 
onvoorziene gevallen is het goed dat alle ouders 
van een klas meteen bereikbaar zijn. Wilt u 
eventuele fouten of veranderingen in de lijst 
meteen doorgeven?  
 
10. Intekenlijst van gr 3/4 voor kerkdienst op 3-10 

De eerste kerk-school-gezinsdienst (KSG dienst) 
van groep 3 en groep 4 komt eraan. Hij is in Open 
Haven op 3 oktober van 11.00 u. tot 12.00 u en 
wordt geleid door Ds. Els. Wilt u zich opgeven op 
de lijst op de klassendeuren als u bij deze viering 
wilt zijn? Wij gaan het kleurlied zingen met de 
kinderen. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Kaleidoscoop 
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