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1. Kerk-gezinsviering 

 

Vrijdag 24 december Kerst-Gezinsviering om 

17:00 uur 

Met als thema: “De herder en het kind” 

 

Kom luisteren naar het 

mooie verhaal van de 

herder Jan. Samen 

met de andere herders 

hoort hij een engel die 

de geboorte van een kind aankondigt. Zal hij ze 

volgen op zoek   naar het kind? Maar wat ziet hij 

daar in het gras glinsteren…? 

De hele dienst wordt via de beamer ondersteund.  

We nodigen je dan ook van harte uit om het 

bijzondere feest rondom de geboorte van Jezus, 

met ons te vieren tijdens deze Kerst-

gezinsviering op vrijdag 24 december om 17:00 

uur in kerkcentrum Open Haven. 

Graag tot dan! 

 

Werkgroep Gezinsvieringen 
 

2. Feestmaand 

Op 3 december hebben wij een heel gezellig 

sinterklaasfeest gevierd. Als u een indruk wilt 

krijgen kunt u kijken op de site van Kaleidoscoop 

(www.icbkaleidoscoop.nl ). Er zijn inmiddels extra 

foto’s toegevoegd van sinterklaas die ons een 

bezoek bracht. Voor de foto’s die u alleen onder 

de ouderingang kunt bekijken volgt nogmaals een 

apart mailtje met de inlogcodes. Die moeten niet 

in de Scoop komen.  

Afgelopen twee weken stond de school in het 

teken van kerst. Op 16 december hebben wij 

samen met de kinderen een kerstviering 

gehouden aansluitend op de vier adventsweken.   

Tijdens de maaltijd in de klassen zijn ouders 

uitgenodigd door de OR Kaleidoscoop voor een 

gezellig glaasje glühwein met wat lekkers. Daarna 

kon iedereen naar de kerstmusical komen kijken. 

Die ging dit jaar over een oud volksverhaal: Drie 

bomen dromen over hun toekomst. Het blijkt dat 

die droom, via een omweg, toch uitkomt in die 

kleine kerststal, met dat kribbetje…...Karin de 

Boer stond voor de bewerking en het inoefenen 

met de kinderen, geholpen door Kieta de Greef.  

Zoals elk jaar: geweldig! Heel hartelijk dank.  

De spelers (en ook de koorleden) kwamen uit alle 

groepen. 

Ook van deze viering zijn foto;s gemaakt. Ze 

komen zo gauw mogelijk op de site. U krijgt hier 

een mailtje over. 

 
3. Schoolgids 

Bijna alle kinderen hebben nu onze nieuwe 

schoolgids mee naar huis gehad, een gids waar 

hard aan gewerkt is. Hij staat vol belangrijke 

informatie over de school. Wij willen u vragen 

hem goed te bestuderen/bewaren.  De tekst is 

ook terug te vinden op de website; de foto’s die 

gebruikt zijn staan op de website bij “foto’s uit 

de klassen”  (achter de ouderingang). De MR 

Kaleidoscoop heeft ingestemd met de inhoud van 

de gids. 
 

4. Nieuwe collega’s 

Het nieuwe kalenderjaar van Kaleidoscoop begint 

met een nieuwe instroom groep 1 en een nieuwe 

leerkracht in groep 5/6/7.   

De ouders en kinderen van de “Dikkie Dik klas” 

hebben vanmiddag al kennis gemaakt met de 

nieuwe juffen en hun nieuwe klas. Er is heel hard 

gewerkt om die al zover klaar te krijgen, en dat is 

gelukt. Het is een gezellig lokaal geworden. 

Groep 5/6/7 moet nog iets langer wachten op hun 

nieuwe meester. Die kan nog niet meteen weg bij 

zijn oude klas in Almere. Hij komt uiterlijk 1 

februari ons team versterken.  

Ze stellen zich alle drie hieronder aan u voor: 
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Allereerst Annette van den Heuvel: 

Mijn naam is Annette van den Heuvel en ik woon 

samen met mijn man en twee dochters in 

Harderwijk. 

 

Zolang ik me kan herinneren wilde ik al juf 

worden. Nu ben ik er trots op dat ik al meer dan 

15 jaar juf mag zijn want ik vind het nog steeds 

het leukste beroep dat er is! Geen dag is 

hetzelfde. Het werken met kinderen zorgt elke 

keer weer voor leuke, spontane, innemende en 

mooie momenten.  

Elk kind een fijn en veilig gevoel geven, eruit 

halen wat erin zit en met plezier laten spelen en 

leren, dat is waar ik voor wil gaan! 

 

Ik ben er trots op dat ik me hiervoor op De 

Kaleidoscoop mag inzetten. Ik ga dat doen op 

maandag, dinsdag en woensdag in groep 1 samen 

met juf Anita. Zij is er op donderdag en vrijdag. 
 

Vervolgens een oude bekende voor veel mensen: Anita 

Souverijn: 

Mijn naam is Anita Souverijn ik ben 44 jaar 

getrouwd met Paul en moeder van Luuk van 11 en 

Elze van 9 jaar. Sinds 1998 woon ik met veel 

plezier in Zeewolde. 

Na een opleiding kinderverzorging/ 

jeugdverzorging en een opleiding tot Z- 

verpleegkundige (en werk hierin) ben ik een tijd 

thuis geweest om voor de kinderen te zorgen. 

De Meander, een van de voorlopers van 

Kaleidoscoop is mijn basis geweest voor een 

nieuwe carrière. Ik ben op de Meander begonnen 

als vrijwilligster  voor 3 ochtenden in de week in 

de klas bij juf Thonny. 

Dit beviel zo goed dat ik de opleiding tot 

klassenassistent ben gaan volgen. Tijdens deze 

opleiding  heb ik onder ander een jaar stage 

gelopen in de klas van juf Jolanda. ( toen groep 

3/4/5)  

Voor de  opleiding klassenassistent ben ik 

geslaagd in juni van dit jaar. 

Voor de vakantie heb ik het geluk gehad dat ik 

een tijdje kon invallen in de kleuterklas van juf 

Thonny. Dat heb ik met veel plezier gedaan. 

Ik ben trots en blij dat ik gevraagd ben om de 

nieuw op te starten kleuterklas op donderdag en 

vrijdagochtend  te begeleiden. Ik kom dus als het 

ware weer thuis nu op de Kaleidoscoop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot de nieuwe meester van groep 5/6/7: 

Hein Meulman. 

In de maand september 2010 zijn wij, mijn vrouw 

en twee kinderen, in Zeewolde komen wonen. Dit 

is een goede keus geweest.  Mooie natuur in de 

buurt en een gezellig centrum. 

Vanaf 1989 ben ik werkzaam in het onderwijs. De 

laatste decennia ben ik voornamelijk bezig 

geweest met nieuwe onderwijsvormen in de 

gemeente Almere (Natuurlijk leren en het 

Zuiderzeemodel). Het  uitgangspunt  van deze 

twee modellen, uitgaan van de intrinsieke 

motivatie van kinderen, spreekt mij aan. 

Dit vind ik ook terug in de uitgangspunten van de 

interconfessionele basisschool de Kaleidoscoop. 

Namelijk op een  betekenisvolle manier bezig te 

zijn met de leerlingen en dat de kinderen zelf 

sturing  leren geven aan hun eigen leerprocessen. 

Ik zie uit naar een prettige, inspirerende 

samenwerking tussen kinderen, team en ouders. 

 

Als team zien wij het helemaal zitten en wensen 

wij onze nieuwe collega’s veel plezier en inspiratie 

op ICB Kaleidoscoop! 

 
5. Fijne vakantie! 

Na deze drukke periode is het erg fijn dat het 

vakantie is. Dat hebben wij, kinderen en 

leerkrachten wel verdiend. Op  maandag 3 januari 

verwachten wij de kinderen weer op school in de 

sprookjesklas, de Dikkie Dik klas, de Jungle klas, 

de Pluk van de Petteflet klas en tot slot de 

Ruimteklas. Heel goede vakantie gewenst! 

 
6. Kerstwens 

Wij wensen alle gezinnen namens het team van 

ICB Kaleidoscoop hele goede kerstdagen toe en 

een gezegend Nieuwjaar!! 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Kaleidoscoop 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


