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1. Agenda komende weken 

• 11 juni:  Lijsten Portfoliogesprekken voor 

groep 6/7 hangen op de klassendeur. 
• 13 juni:  Studiedag voor de leerkrachten 

van de groepen 1/2/3. De kinderen van 
deze groepen zijn vrij. De groepen 4 tm 

7 hebben gewoon les.  
• 15 juni: De kinderen van groep 6/7 

krijgen hun portfolio mee. 
• 15 juni:   Scoop nummer 19 komt uit.  

 
2. Informatieavond Kanjertraining 

De ouderraad is van plan om in het nieuwe 

schooljaar (in het najaar) een informatie-avond 
over de Kanjertraining te houden. Zoals jullie 

weten is de Kanjertraining onderdeel van het 
lesprogramma op de Kaleidoscoop. Het 

belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat 
een kind positief over zichzelf en de ander leert 

denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder 
last van sociale stress. Ook op langere termijn is 

dit effect merkbaar. Meer informatie is te 
vinden op www.kanjertraining.nl 

We kunnen ons voorstellen dat het voor veel 
ouders niet duidelijk is wat de kanjertraining 

precies inhoudt, want ook binnen de ouderraad 
weten we dat niet allemaal. Tijdens de 

informatie-avond zal uitgebreid ingegaan worden 
op de werkwijze van de kanjertraining. Dit zal een 

avond worden waar we ook  zelf aan de slag gaan 
en niet alleen maar passief hoeven te luisteren. 

Als jullie specifieke vragen hebben, kunnen die 
van te voren gemaild worden. Bij de samenstelling 

van de avond kan daar dan rekening mee worden 
gehouden. 

In het nieuwe schooljaar volgt nog een 

uitnodiging. 

3. Oproep Ouderraad 

De ouderraad (OR) is op zoek naar nieuwe ouders. 

We vergaderen ongeveer 1 keer in de 2 maanden 
en helpen het leerkrachtenteam bij het 

organiseren van activiteiten die buiten het 
reguliere lesprogramma vallen. Voorbeelden 

hiervan zijn de openingszondag, het 
Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de 

workshops. Ook de jaarlijkse barbecue aan het 
eind van het jaar wordt door 

ouders georganiseerd. 
We zoeken mensen die in de nabije toekomst 

zitting willen nemen in de ouderraad en misschien 
zelfs wel een functie als voorzitter of 

secretaris leuk vinden. 
Daarnaast zoeken we ouders die namens de 

ouderraad betrokken willen zijn bij de organisatie 
van het Sinterklaas- of Kerstfeest. Naast het 

daadwerkelijk organiseren van het feest, hoort 
hier ook het maken van een begroting (eventueel 

in overleg met onze penningmeester) en het in de 
in de gaten houden van de uitgaven bij.    

Ook zoeken we nog iemand die het leuk vindt om 
de workshops te organiseren (samen met 

het leerkrachtenteam) en verschillende mensen 

die willen helpen tijdens de workshops. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen 

met Annemarie Bernard of één van de andere 
leden van de ouderraad of een mailtje sturen 

naar or@icbkaleidoscoop.nl. Ook kan je kijken 
op de website van de school onder het kopje 'De 

ouderraad (OR)'. 
 

4. Afsluitings BBQ 

Afsluitingsbarbecue op 4 juli 2012  
  

Nog ruim een maand en dan is het schooljaar 
2011/2012 weer voorbij. Ook dit jaar wordt er 

weer een afsluitingsbbq georganiseerd.  

  
In de bijlage van deze scoop vind u de 

uitgebreide uitnodiging.  
  

Dit jaar zal de bbq worden georganiseerd door 
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Dorine en Marieke, moeders van Thomas en 

Daniëlle en van Isa. Wij zoeken voor deze bbq 
ouders die ons willen helpen op de dag 

zelf. Interesse? Mail dan naar 
mhvandriesten@hotmail.com.  

  
5. Ouder en kind enquete “de veilige school” 

Bij deze Scoop zit in de bijlage de enquête “veilige 

school”. Het is de tweede keer dat we deze 

enquête houden onder de ouders en kinderen van 
Kaleidoscoop. De bedoeling is om een zo goed 

mogelijk beeld van onze school te krijgen. 
Zodoende zijn we preventief bezig en proberen 

naar aanleiding van de antwoorden vlot te 
reageren op eventueel ontstane problemen. 

Uiteraard vinden we het ook fijn om positieve 

reacties te horen. 
Via deze enquête krijgt u de gelegenheid om uw 

mening over onze school te geven. Wilt u deze 
vóór 16 juni inleveren bij de leerkracht van uw 

kind? Natuurlijk kunt u de enquête ook digitaal 
invullen en opsturen naar 

aart@icbkaleidoscoop.nl.  
Neemt u samen met uw kind er even de tijd voor?  

- voor elk kind uit uw gezin dat bij ons op 
school zit, kunt u apart een formulier invullen 

(vraag 1 t/m 13) 
- er is 1 formulier voor de ouders              

(vraag 14 t/m 22) 
Bij voorbaat hartelijk dank. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Kaleidoscoop 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


