
 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief van Interconfessionele Basisschool “Kaleidoscoop” schooljaar 2011 - 2012, 

Website: www.icbkaleidoscoop.nl  E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl 

jaargang 2, nr.17; 11 mei 2012 

 
INHOUD: 
1. Agenda komende weken (speciaal aandacht voor 

de studiedag van 25 mei) 

2. Website bijgewerkt met…. 

3. (K)leuterfeest, (S)choolreisje, (K)amp 

4. Een week in ons nieuwe schoolgebouw 

5. Kaleidoscoop krant en radio uitzending 

6. Verkeersartikel Gr 6/7 

 

1. Agenda komende weken 

15 mei  Schoolreisje groep 3/4/5 

17 t/m 20 mei: hemelvaart vakantie 

25 mei: Studiedag voor het hele team. Alle 

kinderen vrij. 
 

2. Website bijgewerkt met… 

De website is bijgewerkt met de notulen van de 

MR van 16-4-2012 

Er zijn veel mooie foto’s gemaakt van de “hulp bij 

de verhuizing” door de kinderen (dank aan 

Susanne Beijnen) en bij de opening van de school 

(dank aan Sandra vd Steeg). Ze worden maandag 

op de website geplaatst (dank aan Hester 

Broertjes). Er komt een aparte reminder als ze 

er daadwerkelijk opstaan.  

Mocht u de inlogcode voor ouders kwijt zijn dan 

kunt u altijd mailen naar aart@icbkaleidoscoop.nl 

Tenslotte is er een artikel met 3 leuke foto’s op 

de site van “blik op Zeewolde”: 

http://www.blikopzeewolde.nl/nieuws/item/636-

kinderen-nemen-kaleidoscoop-in-bezit. 

 
3. (k)leuterfeest, (S)choolreisje, (K)amp 

Via de penningmeester van de ouderraad is 

doorgegeven dat een aantal ouders nog niet 

betaald heeft voor Kleuterfeest, Schoolreisje 

en/of het Kamp (KSK).  

Het vriendelijke verzoek om dit zo snel mogelijk 

over te maken. Wij hebben al veel van de kosten 

gemaakt.  

 
4. Een week in ons nieuwe schoolgebouw. 

We zitten nu een week in ons eigen gebouw. De 

opening was een enorm succes gezien alle reacties 

(zie ook de foto’s die as maandag op de site 

staan). Naast opluchting weg te zijn uit die lekke 

barakken hebben wij zelf nog een wat onwerkelijk 

gevoel bij het geheel…… maar het went wel heel 

snel! Je komt erachter dat het knusse van de 

noodlocatie ook wel wat had. Maar, zoals een 

leerling in de gang tegen mij zei: “als een oude 

schoen kapot is gooi je hem ook weg”.  Tja, en 

deze “oude schoen” was volgens ons ook niet meer 

te repareren. Maar, de noodlokalen worden weer 

neergezet in Lelystad en Moerdijk.  

Heerlijk dat we nu in een gebouw zitten dat 

ruimte geeft voor onze onderwijskundige 

filosofie. Daar hebben we een flinke start mee 

kunnen maken. De stilteruimte waar we nu 

gebruik van maken is daar een goed voorbeeld 

van! 

Nogmaals dank voor de vele hulp die we mochten 

ontvangen van u als ouders.  

 
5. Kaleidoscoop krant en radio uitzending 

Zoals de gewoonte is sluiten we het schooljaar af 

met een schoolthema. Waarom daar nu al over 

beginnen? Het thema zal “Media” zijn!  

Voor dit thema gaat een krant gemaakt worden 

die door heel Zeewolde verspreid wordt en gaan 

we een week lang de ether in met Radio 

Kaleidoscoop Zeewolde. De krant zal gevuld 

worden met werk van de kinderen, en de radio 

uitzendingen zullen in de school vanuit een echte 

studio verzorgd worden door de kinderen.  

Wat de krant betreft zal die betaald worden dmv 

advertentiekosten. De radiouitzendingen zullen 

bekostigd worden door reclame zendtijd.  

Nu de vraag:Wilt u (of uw bedrijf) adverteren in 

de Grote Kaleidoscoop Openingskrant? Wilt u een 

week lang reclame zendtijd in radiouitzendingen 

van Radio Kaleidoscoop? Dan kan die tijd gekocht 

(gesponsord) worden! Help ons mee de krant en 

uitzendingen zo goed mogelijk te realiseren en 

neem contact op met Aart Wouters. Dat kan door 

te mailen naar aart@icbzeewolde.nl of door te 

bellen naar het schoolnummer 5234593. 

Wij hopen op veel reacties. Uitzendrechten 

kosten geld, en een krant maken ook. Hiermee aan 

de gang gaan past echter in ons betekenisvolle 

onderwijs, en we gaan er dus voor! 

We hopen op veel reacties! 
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6. Verkeersexamen Groep 6/7 

 
Iedereen was heel erg zenuwachtig voor het 

praktijk examen. 

Het was heel erg spannend maar toch wel leuk, 

het was minder leuk dat we een heel lelijk hesje 

aan moesten, maar dat hesje was wel heel 

belangrijk anders konden de controle vaders en 

moeders niet kijken of we het goed deden. Na 

afloop en aan het begin zijn we op de foto gezet. 

Ook mochten we na afloop een lekker appeltje 

eten. Een dag later hoorden we de uitslag en dat 

is:  

iedereen is geslaagd!     

 

Koen en Julian (groep 7) 

 
☺☺☺☺ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


