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INHOUD: 
1. Lezing de Levensjas  

2. Stichting Kinderopvang Zeewolde 

3. Ontruimingsoefening 

4. Parkeren op de oprit naar school 

5. Korfbal groep 5 

6. Oprichting MR Kaleidoscoop 

7. Workshops 

8. Kinderboekenweek 

9. Schoolvoetbaltoernooi 

 
1. Lezing de Levensjas 

In het kader van de themamaand  “Als je niet 
meer beter wordt” verzorgt pastor Liesbeth 

Winters-Jonas een lezing over “de Levensjas”  op 
21 oktober 2010. De lezing begint om 19.30u. in 

de bibliotheek aan het Ravelijn. 
“De Levensjas” is een initiatief van het Netwerk 

Palliatieve Zorg Noord- en Oost-Flevoland en 
heeft als doel kinderen te laten nadenken over 

het leven met al zijn facetten. ”De Levensjas” 
vertelt over het leven, maar ook over het verlies 

ervan.  
Tijdens de lezing krijgt u informatie over rouw 

bij kinderen en tips om het gevoelige onderwerp 
‘de dood’ ter sprake te brengen.    

De Levensjas steekt in op positieve herinneringen 
want daarmee doe je een leven lang! Daarom zal 

er deze avond ook een eigen unieke herinnering 
worden vastgelegd, die u na afloop mee naar huis 

kunt nemen om deze te delen met uw huisgenoten. 
De lezing is bedoeld voor volwassenen. Pastor 

Winters verzorgt op verzoek van scholen een 

voorstelling in de klas.  
Deze lezing wordt georganiseerd door de VPTZ 

van het Steunpunt Zeewolde 
Wie meer wil weten over “de Levensjas”, kan een 

kijkje nemen op www.delevensjas.nl  
Voor de avond geldt : gratis toegang en vol is vol. 
 
 
 
 
 
 

 
2. Stichting Kinderopvang Zeewolde 

Zoals u weet werken we samen met de SKZ. 

Aangezien er nu genoeg aanmeldingen zijn is de 
kinderopvang vanaf 1-10-2010 ook open op 

vrijdagmiddagen van 15.00 tot 18.30.  
Voorschools waren ze op vrijdag al open. 
 
3. Ontruimingsoefening. 

De nieuwe data voor de ontruimingsoefeningen 
zijn dinsdag 12 oktober 2010 en dinsdag 1 maart 

2011. We zullen met de kinderen oefenen hoe we 
op een rustige en toch snelle manier het gebouw 

kunnen verlaten in geval van een calamiteit. Er 
wordt dit schooljaar nog een derde keer 

geoefend. Dat zal onverwacht gebeuren, en aan 
het einde van het schooljaar.   

 
4. Parkeren op de oprit naar school 

Steeds vaker zien we dat ouders parkeren op de 

inrit naar school. We willen u met klem verzoeken 
dit niet te doen en de auto te parkeren op de 

parkeerterreinen. Ook de taxi’s die kinderen 
komen ophalen voor de BSO zijn hier al op aan 

gesproken.  
Er ontstaan gevaarlijke situaties als ouders 

achteruit rijden om naar huis te gaan. Bij deze 
het dringende verzoek om mee te helpen de oprit 

naar school veilig te houden! 
 
5. Korfbal groep 5 

Afgelopen vrijdag heeft een team van 
Kaleidoscoop en Panta Rhei aan een erg leuk en 

sportief toernooi meegedaan voor de Zeewolder 
basisscholen. Er is erg goed gespeeld. Drie 

wedstrijden werden gewonnen, een gelijk en een 
wedstrijd is verloren. Het resultaat was een 

tweede plaats in de poule. Het was net een puntje 
te weinig om een halve finale te kunnen spelen 

tegen de winnaar van poule A. Jammer maar ook 

dankzij het heerlijke weer kon de middag niet 
meer stuk! 
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6. Oprichting MR Kaleidoscoop 

Maandag 27 september jl. is voor de allereerste 

keer de MR bij elkaar gekomen. De MR bestaat 
uit Peggy Scheffer ; voorzitter, Erwin Olde 

Engberink ; notulist (beide vertegenwoordigers 
van de ouders) en  Jolanda van Duinkerken en 

Thonny Wijnbergen (als vertegenwoordiging uit 
het team). 

Op deze eerste vergadering zijn de taken 
verdeeld, hebben we gekeken naar MR 

bevoegdheden, naar de functiemix , de schoolgids 
en de komende LOS enquête. 

We komen vanaf nu om de 6 weken bij elkaar op 

de dinsdagavond. Op de gang komt er een vaste 
plek voor de MR waar notulen van de laatste 

vergadering ter inzage opgehangen worden.  
 
7. Workshops 

Er is een start gemaakt met het opzetten van  de 
creatieve workshops. Er zijn 8 onderwerpen 

afgesproken waaruit de kinderen kunnen gaan 
kiezen. Dat worden Koken/bakken, drama, 

tekentechnieken, schilderijen maken met 
natuurlijke materialen, brooddeeg, proefjes doen, 

dans en houtbewerken.  
De groepjes worden niet groter dan 8 a 9 

leerlingen. De kinderen van de verschillende 

groepen zitten zoveel mogelijk door elkaar. Het 
kan wel zo zijn dat er bij bepaalde workshops een 

verdeling gemaakt wordt zodat grotere kinderen 
bij elkaar zitten. Met bijvoorbeeld 

houtbewerking kunnen dan moeilijker technieken 
aangeboden worden.  

  
8. Kinderboekenweek 

Woensdag 6 oktober starten we de 
Kinderboekenweek (“de grote 

tekententoonstelling”).  
Hoe we dat gaan doen is nog een verrassing? U 

merkt het wel als u op school komt. De kinderen 
zullen een brief mee naar huis krijgen met de 

vraag om een lievelingsboek mee te nemen.  
Op 15 oktober (vrijdagmiddag) kunnen ouders 

komen kijken in de “stilteruimte” naar wat er 
door de kinderen gemaakt is. U bent welkom 

tussen 12.15 en 15.15. De kinderen zijn met hun 
eigen klas geweest, maar vinden het vast leuk om 

u rond te leiden. De groepen 5/6/7 hebben 
natuurlijk gewoon les.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
9. Schoolvoetbaltoernooi 

Ook het schoolvoetbaltoernooi was erg gezellig. 
Groep 6 heeft meegedaan als Polderwijkteam 

(samen met de Panta Rhei). Net als bij het 
korfbaltoernooi van groep 5 werkte het weer erg 

mee. Er is sportief gespeeld zonder één 

onvertogen woord. Twee partijen werden 
gewonnen en twee verloren.  Daarmee werden we 

derde in de poule.  
 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Kaleidoscoop 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


