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1. Mobiele telefoon werkt niet meer 

Vanaf deze week is het abonnement van de 

mobiele “Meander” telefoon beëindigd. Het is 

alleen nog maar mogelijk om naar “Kaleidoscoop” 

te bellen via de vaste lijn: 036-5234593. 
 

2. Verslag kind-oudergesprekken 

Hoe zijn de eerste kind-oudergesprekken 

beleefd: 

Door de kinderen: 

Allereerst een compliment, veel kinderen hadden 

zich goed voorbereid op het gesprek. Het 

invulblad was door bijna alle kinderen zelf 

ingevuld (sommigen zelfs zo vroeg dat ze niet 

meer wisten wat ze opgeschreven hadden)! 

Bespreekpunten waren:  

• Graag meer dingen op het plein voor 

oudere kinderen 

• De pauze moet langer 

• Een duikelrek en een schommel op het 

plein 

• Figuren op de tegels 

• Waarom staat de basket niet op het 

plein? 

Op deze vragen geven we antwoord in de klassen. 

In het algemeen kan gezegd worden dat er aan 

dit plein niet veel geld meer uitgegeven wordt 

door de gemeente (en door ons). Op ons eigen 

nieuwe schoolplein gaan we natuurlijk rekening 

houden met bovenstaande wensen.  

Voor volgend jaar gaan we het invulblad voor de 

kleuters aanpassen met smileys.  

Door de ouders: 

Heel veel positieve reacties en trotse gezichten 

van ouders als ze naar hun kind keken…. Een 

aantal ouders gaf aan dat ze graag wat meer 

hadden willen horen over de resultaten. Voor 

volgend jaar willen we dat aan het einde van de 

gesprekken kort inplannen. 

Door de leerkrachten: 

Zonder uitzondering een positieve ervaring. Het 

ingevulde formulier was een goed handvat.  

 
3. Kinderkerstfeest aankondiging 

 

Namens de werkgroep Oecumenisch 

Kinderkerstfeest  een uitnodiging voor “Michiel 

en de houtsnijder”: 

 

Op tweede kerstdag 26 december om 10.00 uur 

wordt er in Open Haven het Kinderkerstfeest 

voor alle kinderen van de basisscholen gevierd. 

Dit jaar gaat het over Michiel die op zoek is naar 

een bestemming in zijn leven. Hij ontmoet Johan, 

de houtsnijder, die figuren snijdt voor in de 

kerstal. Als Michiel ‘s nachts bij Johan blijft 

slapen komen de poppen tot leven en samen 

besluiten ze de ster te volgen  op weg naar de 

kerstal. Daar bij Jozef en Maria ontdekt Michiel 

wat zijn bestemming is.  

Voor het kerstspel zijn er grote papieren 

bloemen nodig. Jullie mogen een mooie bloem met 

steel maken en meenemen. Tijdens het kerstspel 

wordt je dan gevraagd om jouw bloem naar voren 

te brengen. 

Het zou fijn zijn als we jou op zondag 2e 

Kerstdag  zien op het kinderkerstfeest! 

  

Voor de allerjongsten is er oppas aanwezig in een 

van de zalen in Open Haven.  

 

Werkgroep Oecumenische Kinderkerstfeest 
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4. Parkeren voor de huisartsenpraktijk 

Afgelopen week bereikte ons een verzoek van de 

huisartsenpraktijk aan de Gedempte Gracht. 

Hierna een samenvatting:   

“Er zijn voor de huisartsenpraktijk 10 plaatsen 

beschikbaar, maar helaas zijn deze bijna allemaal 

bezet door medewerkers van de scholen en 

ouders.  

Zieke mensen, die een afspraak hebben moeten 

nu parkeren voor de kerk.  

Vriendelijk verzoek aan ouders en leerkrachten 

om van het grote parkeerterrein  tussen de Kluit 

en de kerk gebruik te maken” 

 

Dit lijkt ons geen onredelijk verzoek. Wij willen 

ons daar graag bij aansluiten. 

 
5. Website aangepast 

Zoals u kunt zien is de website verrijkt met 

foto’s van de workshops, het bollenplanten en de 

excursie naar het bos van groep 4. Vanaf nu 

krijgt u, elke keer dat er wat veranderd of 

aangevuld wordt weer een mailtje. 

 
6. Ouderbijdrage 

Vandaag of maandag zijn/worden de brieven 

meegegeven voor de vrijwillige ouderbijdrage. 

Deze is vastgesteld op de jaarvergadering. 

Vriendelijk verzoek om dit bedrag zo spoedig 

mogelijk over te maken op rekeningnummer 

1543.02.597 t.n.v. Oudervereniging Kaleidoscoop.  
 

 

Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


