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1. Goede start 
We zijn begonnen aan ons tweede jaar!  

Na een fijne start in de kerk is de “open school” 
goed bezocht. Voor zover wij konden zien zijn 

bijna alle kinderen met ouders geweest. Hartelijk 
dank aan de ouderraad voor het organiseren van 

drinken en lekkers!  
Inmiddels is de eerste week al weer achter de 

rug en zien we dat alle klassen een  gedegen start 
hebben gemaakt. Ook al zijn veel klassen 

gesplitst, de sfeer is goed en we zien de 
zelfstandigheid van de kinderen toenemen.  

In twee groepen zijn er nieuwe leerkrachten:  
In groep 4/5  draait juf Iris samen met juf 

Jolanda de klas.  Het is goed merkbaar dat de 
eerste band met de kinderen al is opgebouwd. 

Verderop in deze Scoop stelt zij zich voor. 
Groep 6/7 is met juf Calliste begonnen als “de 

sportklas”.  De cito’s van het einde van het 
schooljaar lieten zien dat de vooruitgang er weer 

goed in zit, en achterstanden bijgewerkt zijn.  
Daarmee gaat zij gewoon verder. Ook juf Calliste 

stelt zich verderop in deze Scoop voor.  
We kijken uit naar het moment dat we in ons 

eigen nieuwe schoolgebouw terecht kunnen. We 
zien het groeien. We zullen hoogstwaarschijnlijk 

half oktober met de kinderen een keer binnen 

kunnen gaan kijken. Een fijn vooruitzicht dat we 

onze manier van werken vorm kunnen gaan geven 

in een gebouw dat daarop getekend is.  
Samen met u als ouder willen we verder met het 

bouwen aan de school die u en ons voor ogen 
staat, in open overleg.  Zeker het komende jaar 

zal er ook een hoop praktische hulp nodig zijn 
met de komende verhuizing. De kinderen hebben 

vandaag een ouderhulp formulier meegekregen. 
We hopen er veel ingevuld terug te krijgen… 

We gaan ervoor! 
 
2. Nieuwe leerkrachten 
Wij wensen onderstaande leerkrachten van harte 

welkom in ons team: 
 

Groep 3/4  Juf Iris IJspeert: 
Mijn naam is Iris IJspeert . Ik woon inmiddels 

alweer 5 jaar met plezier in Zeewolde. 
 

 Momenteel zit ik in het laatste jaar van de pabo 
op Windesheim in Zwolle. Ik mag op de 

Kaleidoscoop mijn eind stage doen in groep 4/5. 
Ik ben er het eerste half jaar op maandag en 

dinsdag en de rest van het jaar komt de 
woensdag erbij.  

 
Zelf kan ik mij goed vinden in de visie van de 

‘Kaleidoscoop’. Het betekenisvolle lesgeven 
spreekt mij erg aan. Ik vind het belangrijk dat de 

lessen passen bij de interesse van de kinderen  
 

De Kaleidoscoop is een school waar ik veel kan 

leren en mijzelf wil ontwikkelen. Met veel plezier 
wil ik samen met de kinderen, het team en de 

ouders er een goed en gezellig jaar van maken. 
 

Groep 6/7 Juf Calliste Huijbregts: 
 

Mijn naam is Calliste Doornekamp-Huijbregts. Ik 
ben opgegroeid in Dronten en na het afronden van 

mijn PABO-opleiding kon ik al snel een baan 
vinden in Zeewolde. Het beviel zo goed in 

Zeewolde, dat wij 3 jaar geleden ons plekje 
hebben gevonden in Horsterveld.  
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De afgelopen 6 jaar heb ik met veel plezier als 

leerkracht in het basisonderwijs mogen werken. 
En ik merkte bij mezelf dat ik nog beter wilde 

inspelen op de leerbehoeften van de kinderen. Dit 
heeft me in 2008 doen besluiten om de opleiding 

voor Remedial Teaching te gaan volgen. Inmiddels 

heb ik deze studie mogen afronden en kan ik mijn 
kennis goed in de klas kwijt. 

 
Samen zorgen voor een goede sfeer in de klas, 

het leren van elkaar en het werken vanuit de 
belevingswereld van kinderen heeft me altijd 

sterk aangetrokken in het onderwijs. Zou het niet 
geweldig zijn als ik dit allemaal op 1 school kon 

vinden? En ja hoor, nog net voor de 
zomervakantie vond ik een baan vond die precies 

aansloot bij mijn interesses...! Ik heb ontzettend 
veel zin om te mogen werken op de Kaleidoscoop. 

Dit schooljaar sta ik 5 dagen per week voor groep 
6-7. En ik heb het al in de eerste schooldagen 

gezien...het is een hele 'sportieve' klas! Ook 
mogen we dit jaar schooljaar nog verhuizen naar 

een nieuw gebouw; ik kijk er naar uit om dit 
samen met de kinderen, ouders en het team mee 

te maken! 
 
3. MR leden gevraagd 
Hoe is de MR opgebouwd?  
De Medezeggenschapsraad (MR) heeft 

momenteel 4 leden, 2 vanuit de school en 2 vanuit 
de ouders en leerlingen.  

 
Momenteel zijn we op zoek naar 1 ouder die de 
MR wil komen versterken  
 

Waar hebben we het over tijdens vergaderingen?  
Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de 

vergaderingen aan bod komen: 
Beleid van de school, Kwaliteit van het onderwijs, 
Personeelsbeleid, Begroting etc.  
MR leden hebben advies- of instemmingsrecht. 

Door de overheid is vastgesteld bij welke 

beleidszaken dit aan de orde is. Dus kunnen we 
als ouders meepraten. Met name het inbrengen 

van de ‘buitenschoolse’ ervaring zorgt voor 
vernieuwende inzichten die gewaardeerd worden.  

 
Wie zoeken wij?  

Iemand met een nuchtere kijk op zaken die 
spelen in een organisatie, iemand met een eigen 

mening, en iemand die wat extra tijd wil besteden 
aan voorbereiding en vergaderingen.  

We vergaderen 6-7 keer per jaar. Hiervoor 
worden stukken verspreid door de school of de 

MR die u zult moeten voorbereiden. De 
vergaderingen zijn in het algemeen ‘s avonds. Ook 

overleggen we een aantal keer met het bestuur 

van de school.  
 

Meer info?  
Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd 

om deel te nemen, neem dan gerust even contact 

op.  
Kijk eventueel ook op www.icbkaleidoscoop.nl, 

onder het kopje “De MR”. Ook op internet is 
genoeg te vinden: 

http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.p
df 

  
Namens de ouders in de MR,  

Peggy Scheffer 
P_scheffer@msn.com 

036 – 7070080 / 06 4148 2434 
 
4. Start eerste schoolthema 
Het schoolthema waarmee we volgende week 

starten is “iedereen is anders”. Zoals bekend 
heeft het eerste thema altijd te maken met een 

sociaal-emotioneel onderwerp. Volgende week 
dinsdagmiddag is de start met de kinderen. De 

afsluiting is op vrijdag 16 september. Hiervoor 
krijgt u tzt een uitnodiging.  

 
5. Online agenda.  
Er is hard gewerkt aan de planningen voor dit 

schooljaar. De komende week komen alle voor u 
belangrijke data online. Die zijn dan via de 

website in te zien. U krijgt via de mail een seintje 
als hij klaar is.  

 
Hieronder vast een aantal belangrijke data tot de 

herfstvakantie: 
16-9-2011: afsluiting schoolthema 

23-9-2011: korfbaltoernooi groep 5 
27-9-2011: informatieve ouderavond groep 3 tm 7 

 19.00u – 20.00u. groep 3/4 en 4/5 
 20.00u – 21.00u. groep 6/7 

28-9-2011: informatieve ouderavond groep 1/2 
 19.30u – 21.00u.  

30-9-2011: voetbaltoernooi groep 6 
2-10-2011: KSG dienst groep 1/2 in het Kruispunt.  

11.00u – 12.00u. 
3 t/m 7-10-2011: Open week in de klassen 

5 t/m 14-10-2011: Kinderboekenweek 
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6. Luizenpluizen 
Misschien is het u opgevallen: Normaal worden de 

kinderen na een vakantie gecontroleerd op luizen. 
Het is belangrijk dit te doen omdat een uitbraak 

zo in de kiem gesmoord kan worden.  
Echter: er zijn nog maar twee ouders over die dit 

kunnen en willen doen. Veel te weinig! Met klem 
willen wij u verzoeken u op te geven om hieraan 

mee te helpen. Met uit elke groep 2 ouders is het 
een half uurtje na elke vakantie.  

Uiteindelijk is niemand er in geïnteresseerd dat 
de kinderen thuiskomen met luizen. Voorkomen is 

goed te doen. Het behandelen is veel meer werk! 

 
Daarom het vriendelijke, maar klemmende 

verzoek: Geef u op via het ouderhulp formulier of 
direct via de mail: info@icbkaleidoscoop.nl 

 
7. Traktaties 
Elke ochtend hebben de kinderen een fruitpauze. 
Geeft u ze wat fruit en/of drinken mee naar 

school. Chocola en snoep vallen daar bij ons niet 
onder! De  fruitpauze is geen “lunch”, het is een 

klein tussendoortje. Geeft u ze daarom niet te 
veel mee. 

Als school staan we voor gezonde voeding. We 
zien daarom het liefst gezonde traktaties. Wilt u 

daaraan meewerken? Dat er veel mogelijk is kunt 
u zien door op de volgende link te klikken: 

http://www.party-
kids.nl/titels.asp?intCategorie=1&strSorteer=int

Mail&intRubriek=1 
De drinkbekers en fruitbakjes graag voorzien van 

naam, in een tas eveneens voorzien van naam. De 
juffen van groep 1/2 stellen het op prijs dat u 

het fruit geschild aan de kinderen meegeeft. 
 

8. Ouderhulp 
De kinderen hebben vandaag een formulier 

meegekregen met daarop een aantal zaken 
waarvoor we als school uw hulp goed kunnen 

gebruiken. Wilt u hem uiterlijk 3 september via 

de klassenleerkracht inleveren? Speciaal 
aandacht voor hulp bij het luizenpluizen en de 

komende verhuizing (klussen). 
Bedankt vast voor uw medewerking. 

 
9. Overblijf 
De overblijf wordt inmiddels gecoördineerd door 
Meta van den Berg. Zij is bereikbaar via 

telefoonnummer 06-13676065. U kunt haar altijd 
bellen. In de hal van de school hangt een 

brievenbus. Ook daar wordt elke dag in gekeken.  
De komende week komt er op de website een 

stukje met foto waar zij zich voorstelt. Ze heeft 
veel ervaring met overblijven. Meta wordt in het 

begin ondersteund door Ciska Luif. Zij is 

administratief medewerker op Kaleidoscoop en 

heeft vele jaren de overblijf gecoördineerd op de 
Toermalijn. Een oude rot in het vak dus.  

Hiermee is de overblijf in goede handen! 
 

10. Open week 
In week 40 ( 3 tm 7 oktober) is de school weer 
open voor ouders. Er zullen vanaf 19 september 

lijsten op de klassendeuren hangen waar u zich 
kunt inschrijven voor een bezoekje in de klas. 

Hiervoor wordt niets georganiseerd. U maakt een 
“doorsnee werkdag” mee. 

Het is essentieel dat u hiervoor de informatieve 
ouderavond heeft bezocht. Dit geeft een goede 

basis om te begrijpen wat u in de klassen kunt 
zien. Verder wordt u verzocht na uw bezoek het 

enquête formulier in te vullen. Tips en natuurlijk 
de tops zijn van harte welkom. Zij laten ons 

vanuit uw perspectief naar onszelf kijken. Als het 
nodig is komt de klassenleerkracht terug op uw 

suggesties. 
  

11. Slippers 
Een vriendelijk verzoek van de leerkrachten in de 

onderbouw: Wilt u de kinderen niet met slippers 
naar school laten gaan? Bij het buitenspelen 

geeft dit vaak ongelukjes.  
 

12. De bouw 
Zoals u kunt zien vordert de bouw gestaag. Een 

aantal ouders is zo vriendelijk geweest om in de 
vakantie foto’s te blijven maken van de 

vorderingen. Daarvoor onze hartelijke dank! Deze 
foto’s gaan verwerkt worden op de website. Ook 

zult u de komende week “de rode lijn” door de 
school zien aangroeien met werk van de kinderen 

dat met de bouw te maken heeft.  

Hoogstwaarschijnlijk zullen we half oktober met 
de kinderen een keer naar binnen mogen om een 

eerste indruk te krijgen van ons eigen gebouw! 
 

13. Bobo, Okki, National Geographic junior 
Komende week krijgen de kinderen een 

proefexemplaar mee van de Bobo, Okki of de 
National Geographic junior. Mocht u een 

abonnement voor uw kind(eren) willen dan kunt u 
dit via de bon die aan het blad vastzit of internet 

aanvragen. U krijgt ze dan thuisgestuurd. Dit 
gaat niet meer via school. Als school werken we 

alleen mee aan de verspreiding omdat we het 
stimuleren van lezen erg belangrijk vinden.  

 
 

 
 

 
 



 4 

14. Jaarvergadering OR 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen dus ook 
de ouderraad is weer druk bezig. Maandag 26 

september is onze jaarvergadering waar de 
plannen voor het komende jaar worden 

gepresenteerd. Verder worden deze avond de 

begroting en de ouderbijdrage voor het komende 
jaar goedgekeurd. De kascommissie zal zijn 

mening geven over het financieel jaarverslag. Er 
komt nog een uitnodiging per email, maar zet 

deze datum alvast in je agenda.  
Dan nog even aandacht voor het volgende: als je 

de ouderraad wilt helpen, kan je dat aangeven via 
het ouderhulpformulier dat vandaag in de klas is 

uitgedeeld. Aanmelden is ook mogelijk bij 
zittende OR-leden. 

 
 

 
 

 
 

 

15. Mailadressen Scoop 
Er blijken regelmatig veranderingen te zijn van 
mailadres. Mocht dit bij u het geval zijn wilt u dit 

dan doorgeven via info@icbkaleidoscoop.nl of met 
behulp van het onderstaande stookje?  

Hartelijk dank! 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Het team van Kaleidoscoop 

 
 
 

OPGAVE mailadres voor “de Scoop" 
 
Naam:…………………………………………………………………………………. 
 
Ouder van: ………………………………………………………………………… 
E-mail adres……………………………………………………………………… 
 
 

GRAAG INLEVEREN VÓÓR 3 SEPTEMBER

 


