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1. Agenda komende weken 

30 november: Scoop 7 

 
2. Kerk-school gezinsdiensten 

Zoals u weet is de klas van uw kind een keer per 

jaar betrokken bij de voorbereiding van een 

Kerk-school gezinsdienst (KSG-dienst). Dit gaat 

via de contacten met verschillende kerken in 

Zeewolde. Als interconfessionele school hechten 

wij erg aan deze contacten. Zoals in de schoolgids 

staat willen wij “begrip en respect kweken voor 

een wereld waarin een grote diversiteit aan 

levensovertuigingen bestaat”. Wij vinden het 

jammer te constateren dat er steeds minder 

kinderen mee kunnen doen aan de viering van hun 

klas. Alhoewel dit nooit verplicht zal zijn vinden 

wij het belangrijk om een “kijkje in de keuken” te 

kunnen nemen van de verschillende 

kerkgenootschappen. Dit is uiteindelijk een 

uitgangspunt van onze school. 

De data van de KSG diensten vindt op de website 

in de online kalender (nu nog op 17 maart (groep 

7/8) en 24 maart (groep 1/2/3) 

 
3. Info avond Kanjertraining 

Wij vinden het beleid rond de sociale emotionele 

ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Daarom 

heeft onze ouderraad samen met die van het 

SKOZ afgelopen donderdagavond 15 november 

een bijeenkomst georganiseerd rondom de 

Kanjertraining. Deze avond vond plaats in 

Kaleidoscoop en werd bezocht door ongeveer 60 

ouders van de drie scholen. 

Onder leiding van Gerard Weide, auteur van de 

Kanjertraining, werd gepresenteerd wat de 

Kanjertraining inhoudt. 

Of het nou om verlegen, bange of stoere kinderen 

gaat: in elk kind schuilt een kanjer. Tijdens de 

Kanjertraining leren kinderen hoe ze voor 

zichzelf op kunnen komen. Door zelfvertrouwen 

te kweken leren de kinderen grenzen te stellen. 

Ook is er een rol weggelegd voor ouders die het 

goede voorbeeld moeten geven. 

Beleid van alle drie de scholen is dat alle 

personeelsleden het certificaat Kanjertraining 

behalen. Door nascholing worden de meest 

actuele ontwikkelingen gepresenteerd en 

bijgehouden. Dit beleid heet in de schoolgids “de 

veilige school”. 

Het was een erg geslaagde avond waar serieuze 

onderwerpen werden aangesneden, maar ook veel 

gelachen kon worden.  Wilt u hier meer over 

weten dan kunt u contact opnemen met Aart 

Wouters 

 
4. Informatie vanuit de kerken 

In de Scoop vindt u soms informatie van de 

katholieke kerk (bijvoorbeeld de aankondiging van 

de H. Communie; palmpasenvieringen etc.). 

Duidelijk moet zijn dat de Scoop niet alleen deze 

info wil doorgeven. Er is contact met Harry 

Jaspers Focks gelegd om aan te geven dat 

informatie ook kan komen uit de Protestantse 

Kerken. Ouders die lid zijn van andere 

kerkgenootschappen kunnen natuurlijk via de 

Scoop informatie publiceren. Wilt u weten hoe dit 

werkt en waar de grenzen liggen dan kunt u 

contact opnemen met Aart Wouters 

(aart@icbkaleidoscoop.nl)  

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Kaleidoscoop 
 

 

 


