
 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief van Interconfessionele Basisschool “Kaleidoscoop” schooljaar 2010 - 2011, 

Website: www.icbkaleidoscoop.nl  E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl 

jaargang 1, nr.6; 12 november 2010 

 

 

 
INHOUD: 
1. Excuses! 

2. Opgave 1e communie 

3. Sinterklaas 

4. Kind-ouder gesprekken 

5. LoS 

6. schoolgids 

7. Website 

 

1. Excuses! 

Afgelopen maandag hebben de kinderen uit de 

groepen 3 en 4 een flyer met lolly mee naar huis 

gehad. Daarin werd op een erg indringende manier 

reclame gemaakt voor een komend evangelisch 

optreden. Dit had nooit mogen gebeuren. 

Als interconfessionele basisschool maken wij 

geen reclame voor godsdienstige vieringen, en 

zeker niet als die gepaard gaat met het 

aanbieden van snoepgoed. Wij bieden onze 

excuses aan voor de manier waarop dit kon 

gebeuren.  

Er kan altijd een verzoek gedaan worden voor het 

plaatsen van aankondigingen van speciale 

vieringen, kerkdiensten of bijeenkomsten in de 

Scoop. Die lopen echter alleen via de directie. 

(info@icbkaleidoscoop.nl). 
 

2. Opgave 1e communie 

Bij deze Scoop zit een opgave formulier voor de 

1e Communie. Dit is alleen voor de kinderen die 

daaraan mee willen doen. 
 

3. Sinterklaas 

Ter informatie: Op school volgen we het 

sinterklaas journaal, en sluiten we met 

activiteiten daarop aan. Ook leuk om thuis met uw 

kinderen te kijken! 
 

4. Kind ouder gesprekken 

Afgelopen week hebben de kind-ouder 

gesprekken plaatsgevonden. Alle kinderen hebben 

in een gesprek met de klassenleerkracht aan 

kunnen geven wat hen bezighield in de klas. Het 

van tevoren ingevulde praatpapier is de leidraad 

geweest.  

Natuurlijk is daarmee de kous niet af. Er zijn 

afspraken gemaakt met verschillende kinderen, 

en  als team gaan we kijken waar we moeten 

bijstellen. In de volgende Scoop krijgt u een 

terugkoppeling. 

 

5. LoS 

LoS bestaat deze maand 5 jaar en dat verdient 

een feestje ! De hele maand november worden er 

leuke activiteiten georganiseerd voor de 

overblijfkinderen. Zo hebben we een 

dansworkshop voor de hogere groepen en 

poppenkast voor de lagere groepen gehad. De 

hogere groepen mogen kennismaken met Capoeira. 

Capoeira is een spel, er is geen winnaar of 

verliezer. Het wordt vaak omschreven als een 

Braziliaanse vecht-dans met vele acrobatische 

bewegingen. 

De week van 22 t/m 26 november wordt een hele 

lekkere week: we gaan namelijk poffertjes 

bakken met de kinderen (naast hun gewone lunch). 

Natuurlijk horen er bij een feestje ook 

cadeautjes. De overblijfkinderen en 

overblijfmedewerkers hebben allemaal een leuke 

LoS broodtrommel gekregen. 

U merkt het: het is een erg leuke overblijfmaand! 
 

6. Schoolgids 

De schoolgids nadert zijn voltooiing! Op de 

website kunt u inmiddels de schoolgids inkijken. 

Deze versie is echter zonder foto’s. Dit om de 

downloadsnelheid op een redelijk niveau te 

houden.  De foto’s die gebruikt zijn, zijn te 

vinden op de site onder “foto’s in de klassen”. 

Hieruit is een selectie gemaakt.  

Alle gezinnen van “Kaleidoscoop” krijgen de 

schoolgids binnenkort op papier (met foto’s).  

Ook onze kersverse MR heeft hem goedgekeurd. 

 
7. Website 

We krijgen veel positieve reacties op de nieuwe 

opmaak van de website. De snelkoppelingen op de 

“home pagina”, de overzichtelijkheid, en ook het 

aanbod van foto’s van diverse gebeurtenissen 
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(achter het wachtwoord voor ouders) worden als 

positief ervaren. Binnenkort staan ook foto’s van 

de eerste workshopronde en  het bollen planten in 

de heemtuin van groep 5/6/7 op de site. Hester 

Broertjes heeft aangegeven dat ze de website wil 

bijhouden. Dat doet ze, zoals u merkt, erg goed! 

Heel hartelijk dank daarvoor! 

Suggesties voor verbetering blijven natuurlijk 

altijd welkom. Die mogen gemaild worden naar 

info@icbkaleidoscoop.nl. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Het team van “Kaleidoscoop” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


