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1. Agenda komende weken 

18 juni: inschrijven voor de Portfoliogesprekken 

voor de groepen 1 tm 5. 

19 tm 22 juni: portfoliogesprekken gr 6/7 

22 juni: dank je wel Activiteiten (zie ook punt 10) 

25 tm 29 juni: Portfoliogesprekken gr 1 tm 5 

27 tm 29 juni: Schoolkamp groep 6/7 

29 juni: Scoop 20 (laatste van het schooljaar) 

 
2. Website (wordt) bijgewerkt met….. 

• Foto’s van het schoolreisje (staan er op) 

• Foto’s van het kleuterfeest (maandag) 

 
3. Verkiezingen MR 

Volgens de wet medezeggenschap scholen 

(WMS), is het verplicht elke twee jaar MR 

verkiezingen te houden. De MR van Kaleidoscoop 

is alweer twee jaar aan de slag en is dus verplicht 

verkiezingen uit te schrijven. 

De MR van Kaleidoscoop bestaat uit vier leden. 

Twee ouders, Peggy Scheffer en Erik Draijer en 

twee leerkrachten, Thonny Wijnbergen en 

Jolanda van Duinkerken. 

Alle vier hebben zij aangegeven herkiesbaar te 

zijn en graag nog door te willen werken in de MR. 

Belangrijkste reden hiervoor is het feit dat de 

MR samen met de Directie en het Bestuur midden 

in een beleidscyclus zit die nog niet is afgerond. 

Als startende school, moet  Kaleidoscoop zijn 

werkwijze uitwerken in duidelijke documenten.  

Deze cyclus van vele beleidstukken, die vaak op 

elkaar inhaken, is nog niet afgerond. De MR heeft 

als taak deze stukken te beoordelen en daarop 

advies en/of instemming te verlenen. Dit in nauwe 

samenwerking en overleg met de Directie en het 

Bestuur. 

De MR is van mening dat het haar taak is deze 

cyclus het komende schooljaar in goede orde af 

te ronden. Daarmee komt dan een einde aan de 

pioniersfase van de MR en Kaleidoscoop. Het 

fundament is dan gelegd waarna het tijd wordt 

voor een nieuwe MR, die zich op een ander manier 

zal gaan ontwikkelen en profileren. Vanaf 

schooljaar 2013/2014 zal de huidige MR haar 

taken gaan neerleggen en zien wij graag nieuwe 

MR leden toetreden. 

Ouders zijn uiteraard vrij zich nu verkiesbaar te 

stellen. Zij die zich kandidaat willen stellen voor 

de MR voor het schooljaar 2012-2013, worden 

verzocht zich aan te melden voor het einde van 

het schooljaar, zodat aan het begin van het 

nieuwe schooljaar verkiezingen gehouden kunnen 

worden. Aanmelden kan bij Aart Wouters 

(aart@icbkaleidoscoop.nl) en/of de voorzitter van 

de MR Peggy Scheffer (peggy@sanbao-tcm.nl).  

 
4. Stuckrol 

In ons nieuwe gebouw is het speellokaal van de 

kleuters ook de ruimte waar vieringen 

plaatsvinden. Om dan de vloer te kunnen 

beschermen zijn wij op zoek naar zogenaamde 

“stuckrollen”, rollen dik papier waarmee bij 

verbouwingen in een huis de vloer beschermd 

wordt. Heeft u nog iets staan of weet u waar we 

daar goedkoop aan kunnen komen? Dan graag een 

mailtje naar aart@icbkaleidoscoop.nl 
 

5. Uitnodiging BBQ 

Het is een traditie geworden dat de Ouderraad 

een BBQ organiseert aan het einde van het 

schooljaar. Heeft u zin om mee te doen met deze 

gezellige afsluiting op 4 juli? Geef u dan op met 

het volgende mailadres: 

 mhvandriesten@hotmail.com 

Verdere informatie in de bijlage. U kunt zich 

opgeven t/m 18 juni.  
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6. Officiële opening van de school 

Een aantal weken geleden was de feestelijke 

ingebruikname van ons gebouw met de kinderen. 

De officiële opening met genodigden is op 3 juli 

van 17.00 tot 18.30. U bent daarbij als ouder ook 

van harte welkom. De kinderen gaan bij de start 

een prominente rol vervullen. Hoe we dat gaan 

doen verklappen we nog niet. Wilt u, als u komt, 

ervoor zorgen dat de kinderen hun Kaleidoscoop 

t-shirt aanhebben? We hopen u te mogen 

begroeten! 

 
7. Mozaïek op het plein 

Het is u misschien opgevallen maar vorige week 

woensdag zijn we als collega’s begonnen met een 

mozaïek onder het kunstwerk op het plein. Dit 

kostte veel meer tijd dan we gedacht hadden….. 

Bovendien merken we dat, nu het mozaïek nog 

niet ingewassen is, de losse stukjes loslaten.  

Bij deze een oproep om te helpen afmaken op 

vrijdag 22 juni van 9.30 tot 12.15. Juf Hetty en 

een professional zullen erbij zijn om dit te 

begeleiden. Heeft u zin om ons te helpen ons 

eigen schoolkunstwerk te maken? Wilt u zich dan 

opgeven via mailadres: hetty@icbkaleidoscoop.nl 

 
8. Nieuwe collega’s 

De afgelopen week zijn er volop 

sollicitatieprocedures geweest. We kunnen 

volgend jaar starten met een zesde groep; juf 

Sandra gaat met zwangerschapsverlof en komt na 

haar ouderschapsverlof terug voor 2 dagen, en 

juf Calliste gaat 3 dagen in de week werken.  

We hebben in de volgende personen geweldige 

nieuwe collega’s gevonden:  

• Voor de nieuwe groep 3 tekent juf Almar 

Hakse. Zij zal de groep opstarten voor 5 

dagen in de week. Na terugkomst van juf 

Sandra gaan zij samen de klas draaien.  

• Groep 5/6 gaat voor 4 dagen in de week 

begeleid worden door juf Iris IJspeert. 

De 5e dag zal meester Aart voor de klas 

staan. 

• Groep 7/8 zal volgend jaar voor 2 dagen 

in de week het gezicht zien van juf 

Wendy Veltmeijer. Juf Calliste blijft 

daarnaast de groep begeleiden voor 3 

dagen in de week.   

De nieuwe collega’s stellen zich voor in de 

volgende Scoop. Wij heten ze in ieder geval al 

hartelijk welkom! 
 

9. Leerlingenlijsten 

Gezien het voorgaande bericht is het nu mogelijk 

om komende week met de definitieve 

leerlingenlijsten naar buiten te komen. Volgende 

week krijgt uw kind de indeling mee van de 

groepen, met daarbij de leerkrachten en de resp. 

dagen waarop iedereen werkt.  

 
10. Dank je wel activiteiten 

Zoals elk jaar hebben wij de Dank-je-wel 

Activiteiten. Dit jaar zijn die op 22 juni.  De 

start is om 11.30.  

Wij (zowel kinderen als leerkrachten!) willen 

ouders die zich voor onze school inzetten graag 

bedanken! Alle kinderen zullen bij deze viering 

aanwezig zijn.  

We horen elk jaar dat er ouders zijn die het 

moeilijk vinden om zichzelf hiervoor op te geven. 

We willen benadrukken dat valse bescheidenheid 

hier niet terecht is! Graag zijn wij in de 

gelegenheid om te laten zien dat wij uw hulp heel 

erg op prijs stellen.  

U kunt zich opgeven met een mailtje naar 

aart@icbkaleidoscoop.nl, of door het invullen van 

onderstaand strookje. Dit kan ingeleverd worden 

bij de leerkracht van uw kind. Opgaven graag voor 

donderdag 21 juni.  

 
11. BSO in Kaleidoscoop; SKON stelt zich voor  

We krijgen Buitenschoolse Opvang in 

Kaleidoscoop. Deze gaat verzorgd worden door 

Skon (Stichting Kinderopvang Nederland). Wij 

heten hen van harte welkom. Ze stellen zich 

hieronder aan u voor:  

 

Skon is onderdeel van 

Kinderopvang Nederland en 

heeft vele vestigingen door 

heel Nederland. Skon 

Zeewolde telt drie vestigingen 

en elke vestiging heeft zijn 

eigen accent. In Zeewolde zijn dit: 

 

• De blauwe giraf: kinderdagverblijf en 

buitenschoolse opvang met het accent 

kunst en cultuur 

• De blauwe leguaan: kinderdagverblijf en 

buitenschoolse opvang met het accent 

natuur en techniek 

• De blauwe konik: buitenschoolse opvang 

met het accent sport en spel 

 

 

De vierde vestiging is 

de nieuw te openen 

buitenschoolse opvang 

in de Kaleidoscoop:  

 

De blauwe zeemeeuw heeft een combinatie van de 

accenten kunst en cultuur en natuur en techniek. 

Hiermee kunnen we een goede afwisseling bieden 

in activiteiten en workshops. Uiteraard is er alle 
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ruimte voor de ideeën en behoeftes van de 

kinderen zelf en hier spelen we met onze 

activiteiten goed op in. 

 

Gelijk na de zomervakantie zal de blauwe 

zeemeeuw open gaan voor buitenschoolse opvang 

op maandag, dinsdag- en donderdagmiddag. Op 

woensdag- en vrijdagmiddag kan uw kind 

opgevangen worden op de blauwe giraf of de 

blauwe leguaan en wij regelen het vervoer. 

 

Voor meer informatie over Skon kunt u een kijkje 

nemen op de site: www.skon.nl. Mocht u graag wat 

meer willen weten over de blauwe zeemeeuw of 

één van onze andere vestigingen dan kunt u 

contact opnemen met de manager van Skon 

Zeewolde: de heer Marco Holtslag, te bereiken 

op 036-5224654. 

 
12. Cesar therapie in Kaleidoscoop 

Bij de start van het nieuwe schooljaar 

verwelkomen wij ook de “Oefentherapie Cesar 

Zeewolde” in ons nieuwe pand.  

Het bleek mogelijk een dependance  op te starten 

ten behoeve van de Polderwijk. Zij hebben nu hun 

praktijk in Zeewolde Zuid op het Gildenveld.  

Wij zijn erg blij dat Nienke Snijder en Irene 

Joris in ons pand een geschikte plek hebben 

gevonden om hun praktijk uit te breiden,  en 

heten hen van harte welkom.  

 
Met vriendelijke groet, 

Het team van Kaleidoscoop 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Opgave Dank je wel activiteiten op 22 juni 

2012 
 

Naam: ___________________________ 

 

Geeft zich op voor de Dank je wel activiteiten:  

 

Wij komen met ________  personen. 

 

GRAAG INLEVEREN VOOR 21 JUNI 2012 
 


