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1. Agenda komende weken 

5 december: Sinterklaasviering op school 

14 december: Scoop 8 

 
2. Website wordt bijgewerkt met….. 

De komende week zullen er foto’s op de site 

gezet worden van het Sinterklaascircuit, het 

bezoek aan de Moskee en de afsluiting van het 

Marietje Kessels Project. U krijgt een seintje als 

ze erop staan.  

 
3. Bezoek van inspectie positief verlopen 

Als in de vorige Scoop aangekondigd volgt hier 

een kort verslag van het bezoek van de inspectie 

aan Kaleidoscoop op 6 november jl..  

Dit bezoek was in het kader van een 

kwaliteitsonderzoek. Het ministerie van 

Onderwijs wil op deze manier ervoor zorgen dat 

scholen gedegen bezig zijn, en dit ook kunnen 

verantwoorden. De resultaten komen op internet, 

en die waren voor ons positief!  

Wij zijn blij dat de inspecteur een rapport gaat 

uitbrengen dat aanvoelt als “loon naar werken”! 

Verder kwamen uit dit bezoek tips waarmee we 

verder kunnen. Kwaliteit kan uiteindelijk altijd 

beter! 

Puntsgewijs wat tips en tops van de inspecteur: 

• Heel goede sfeer; team straalt 

enthousiasme uit 

• In alle groepen een warme 

betrokkenheid 

• In alle groepen een goed pedagogisch 

klimaat 

• Ruimte voor de kinderen (fysiek en 

emotioneel); Kinderen werden serieus 

genomen 

• Kinderen reageren onderling op een 

manier waaraan je kunt zien dat ze 

betrokken zijn, en goed kunnen omgaan 

met de ruimte die ze krijgen 

• Leerinhouden zijn in orde 

• Onderwijstijd is goed geregeld 

(roosters) 

• Effectieve onderwijstijd is in orde 

(instructies goed georganiseerd) 

• Didactisch handelen is bij iedereen in 

orde 

• Gerichtheid op vroegtijdige signalering 

kan sterker. We kunnen nóg vroeger in 

de gaten hebben waar ondersteuning van 

de kinderen nodig is. 

• Doelstellingen voor leeropbrengsten 

kunnen specifieker omschreven worden.  

• Doelstellingen meteen vastleggen in de 

groepsgesprekken.  

• We kunnen een ondersteunende 

aanvankelijk leesmethode voor de 

kleutergroepen aanschaffen (naast de 

bestaande manier van werken). 

 

De inspecteur vindt dat we goed en gedegen 

bezig zijn. Het bezoek heeft ons daarnaast goede 

handvatten gegeven om verder te bouwen aan de 

school die ons allen voor ogen staat. 

 
4. Club extra 

“Club extra” is een special programma voor 

kinderen met een bewegingsachterstand. Op het 

directieberaad van alle scholen is vastgesteld dat 

dit zo belangrijk is dat informatie hierover via de 

nieuwsbrieven van de scholen verspreid wordt. 

Zie hiervoor de extra bijlage bij deze Scoop.  
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5. Spaans 

Vorig jaar hebben een aantal kinderen meegedaan 

met Spaanse les (Dankzij Annelies vd Berg en 

Maria Bravo!). Het vervolg laat lang op zich 

wachten. Er is contact geweest met de 

leverancier van “Muzzy II”. Het blijkt nu dat de 

versie met Nederlandse ondertiteling uitverkocht 

is, en dat er gewacht wordt op een  

“volgende druk” . Die moet uit Amerika komen en 

zou voor de kerst geleverd worden. Dat hadden 

we natuurlijk graag eerder geweten. We hopen 

dat de kinderen na de kerst verder kunnen.  

 
6. Pietenband op 5 december 

Na de viering van de verjaardag van Sinterklaas 

op school zal er rond 12.15 op het plein een 

optreden zijn van een Pietenband. Komt dat zien!! 

 
7. Kerstviering Kaleidoscoop 

Onze school wordt groter. Dat zien we niet alleen 

op papier, maar merken we ook in praktische en 

organisatorische zaken. Als kleine school is het 

heel gemakkelijk om veel ouders te laten 

meegenieten van allerlei vieringen. Dit wordt 

echter steeds moeilijker.  

Wat de kerstviering betreft hebben we dit niet 

juist ingeschat. Er is geen ruimte om een 

kerstviering te organiseren waar kinderen met 

alle ouders bij kunnen zijn. Daarom is voor dit 

jaar gekozen voor een opzet waar voornamelijk de 

kinderen bij betrokken zijn. Bij de afsluiting 

buiten bent u wel van harte welkom.   

Voor volgend jaar steven we wel naar een 

gezamenlijke viering en zullen we daarvoor een 

geschikte ruimte huren. Die kunnen we nu al 

vastleggen.   

Natuurlijk wordt u later verder geïnformeerd ten 

aanzien van de invulling van de viering. De 

ouderraad is hard bezig met het organiseren van 

het gedeelte voor de ouders. 

 
8. Kerstpakketten commissie 

Beste ouders en kinderen, 

 

We hebben gehoord jullie school net als vorig 

jaar weer mee wil doen met onze 

kerstpakkettenactie. Wat die inhoud zullen we 

nog even vertellen. 

 

De kerstpakkettencommissie bestaat uit allemaal 

vrijwilligers uit de kerken van Zeewolde.  

Deze commissie valt onder het IDPZ, dat is het 

Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde. 

 

Een paar dagen voor kerst worden 

kerstpakketten uitgedeeld aan mensen die het 

financieel niet zo breed hebben. Dat zijn 

bijvoorbeeld mensen met alleen een 

bijstandsuitkering, langdurig werkelozen, 

arbeidsongeschikten of ouderen met alleen AOW. 

Vorig jaar zijn er in Zeewolde bijna 250 

pakketten bezorgd. De inhoud bestond volledig 

uit ingebrachte levensmiddelen van onze 

dorpsbewoners en uit bijdragen van een aantal 

bedrijven in en om Zeewolde. Ook jullie school 

heeft heel veel ingebracht, dat was fantastisch. 

 

Dit jaar is de kerstpakkettenactie op vrijdag 21 

december a.s. in de Open Haven. Dan kunnen alle 

inwoners van Zeewolde tussen 11.00 en 16.00 uur 

levensmiddelen brengen om de kerstpakketten 

mee te vullen.  

 

Nu komt er in jullie school een kraam te staan. En 

bij die kraam kunnen jullie producten inleveren. 

Wat mag je brengen? Nou, eigenlijk alles wat 

eetbaar is. Het liefst etenswaren waar een goede 

maaltijd mee gemaakt kan worden. Het mag ook 

best wat feestelijker zijn omdat het kerst is. 

Het kan variëren van een doos pasteitjes met een 

goed gevulde ragout tot een pak koffie, van een 

smakelijk wereldgerecht tot een blik 

maaltijdsoep. Maar lekkere dingen zoals koekjes, 

chips, nootjes, en chocolade zijn ook welkom! 

 

Om onze mede dorpsbewoners die het financieel 

niet zo goed hebben met de feestdagen niet te 

vergeten, hopen wij dat er héél veel etenswaren 

worden gebracht zodat we mooie volle 

kerstpakketten kunnen maken.  

 

Allemaal alvast heel hartelijk dank voor jullie 

hulp! Jullie maken vele mensen heel blij met een 

extraatje! 

 

De kerstpakkettencommissie 
 

9. Kerkgezinsviering in Open Haven 

De één zit midden in het verhaal van het 

Sinterklaasjournaal. De ander is druk aan het 

knutselen en dichten. Ook zijn we al aan het 

oefenen voor nog meer gezelligheid in december. 

Voor je het weet is het Kerstmis.  

Zet alvast in je agenda: 

De kerst gezinsviering op 24 december om 17.00 

uur in Open Haven. 

 
10. Ouderbijdrage 

Recentelijk heeft uw kind een brief meegekregen 

inzake de vrijwillige ouderbijdrage. 

Zoals u in deze brief heeft kunnen lezen, wordt 

de bijdrage gebruikt om het voor de kinderen 

extra leuk op school te maken. In de ALV is de 

bijdrage op € 22,50 PER  KIND vastgesteld. 
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Ondanks dat er al veel betalingen zijn ontvangen, 

hierbij toch nog een reminder. 

De betaling kan worden gedaan op nummer 

1543.02.597 t.n.v. OR Kaleidoscoop. 

Graag even de naam van het kind en de nummer 

van de groep vermelden. 

  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 

website van de school. 
 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Kaleidoscoop 


