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1. Winnaar ballonnenactie 

Zoals u zich kunt herinneren zijn er ballonnen 

opgelaten bij de eerste steenlegging van ons 

nieuwe gebouw. Daar zijn uiteindelijk 2 kaartjes 

van teruggekomen. De winnaar (het kaartje dat 

het verst is gekomen) wordt komende week in het 

zonnetje gezet door de OR. Wie dat is? Dat 

zeggen we nog niet….. 
 

2. Nieuwe OR leden 

De ouderraad (OR) is het bestuur van de 

oudervereniging van onze school ICB 

Kaleidoscoop. De ouderraad organiseert allerlei 

activiteiten naast het reguliere schoolprogramma 

zoals workshops, sinterklaas, Kerst, een 

afsluitende barbecue voor alle leerlingen, ouders 

en leerkrachten en verleent hand- en 

spandiensten voor de juffen en meester.  

Wil jij ook graag meer doen voor school, maar 

werk je vaak overdag, dan zoeken we jou. Maar 

ook mensen die overdag tijd hebben zijn welkom. 

Vind je een medezeggenschapsraad (MR) wat te 

officieel, ook dan is de OR echt wat voor jou  We 

zijn namelijk dringend op zoek naar vaders of 

moeders die ons enthousiaste team willen 

aanvullen. We vergaderen ongeveer 6 keer per 

jaar op een maandagavond. 

 

Voor meer informatie: spreek de huidige OR-

leden Walter de Boer, Alex Langhout, Karin de 

Boer of Annemarie Bernard aan. Ook kan je Aart 

Wouters om uitleg vragen, of mailen naar 

or@icbkaleidoscoop.nl 

Aanmeldingen graag voor donderdag 8 september. 
 

3. Nieuws op de website van de OR 

In verband met de komende Algemene Leden 

vergadering komt er dit weekend het volgende op de 

website van Kaleidoscoop (u krijgt hierover een apart 

mailtje) :  

• Een uitnodiging voor de jaarvergadering 

• Het jaar verslag van de OR 

• Het financieel verslag 

• Het reglement van de OR 

• Het jaar plan voor het schooljaar 11/12 

• De begroting voor het schooljaar 11/12 

• In de online agenda zijn de vergaderdata van 

de OR toegevoegd 

 

4. Ondersteuning in groep 3/4 

Zoals u weet is de overgang van groep 2 naar 

groep 3 een hele grote. We willen die overgang zo 

soepel mogelijk maken. Om dit proces te 

ondersteunen is juf Anita op de woensdagochtend 

en de vrijdagochtend een uur in groep 3/4  samen 

met juf Sandra.  

 
5. Powerpoint in groep 6/7 

Om zoveel mogelijk gebruik te maken van de 

digitale middelen die er zijn, gaan kinderen in 

groep 6/7 vaker een powerpoint gebruiken bij 

presentaties en spreekbeurten. We liepen tegen 

het probleem aan dat er verschillende versies 

thuis gebruikt worden. We gaan daarom over op 

powerpoint via een Gmail account. Dat kan op een 

volledig afgeschermde manier. Kinderen kunnen 

er thuis en op school aan werken, en er zijn geen 

problemen meer met versies die thuis wel, en op 

school niet draaien.  

Juf Calliste heeft een uitleg gemaakt, zodat u 

ook thuis hierin kunt meekijken. Op de website 

staat onder “de School, groep 6/7” een linkje 

naar deze uitleg. Op school gaat de juf hier zelf 

met de kinderen mee aan de gang. 
 

6. MR verkiezingen en jaarverslag 

Zoals u heeft kunnen lezen in de laatste Scoop, 

heeft de MR een vacature voor de Oudergeleding. 

De inschrijfdatum is verstreken en er hebben 

zich vier kandidaten gemeld: Ronald Meerman, 

Marco Smit, Eric Draijer en Edwin van den Hoek. 
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Binnenkort zullen deze kandidaten zich aan u 

voorstellen en vertellen waarom zij in de MR 

willen. Verder krijgt u dan uitleg over de 

verkiezingen. Daarna is het aan u! U mag uw stem 

gaan uitbrengen op een van deze kandidaten. De 

data waarop het “stemburo” open zal zijn, worden 

dan ook bekend gemaakt. 
Bij deze Scoop zit als bijlage het jaar verslag van 

de MR. Deze staat natuurlijk ook op de website 

(onder “de MR, notulen”). 
 

7. Verandering wachtwoord ouderingang website 

Zoals u weet zijn de foto’s die gemaakt worden 

op Kaleidoscoop beveiligd door een wachtwoord. U 

kunt hiermee bij de foto’s waar wellicht uw kind 

op staat. Bovendien hebt u de gelegenheid om de 

foto’s te downloaden in een hogere resolutie. Een 

mooie foto printen/afdrukken is dan mogelijk. 

Een keer per jaar wordt dit wachtwoord 

veranderd. Als dit gebeurd krijgt u daarvoor 

apart een mailtje in uw mailbox. U begrijpt dat 

we dit niet in de Scoop vermelden aangezien die 

ook op de website in te zien is. Dit mailtje kunt u 

de komende week verwachten. 
 

8. De was 

U heeft 2 weken geleden een opgave formulier 

thuis gehad voor ouderhulp. Daarop is massaal 

gereageerd! Waarvoor onze hartelijke dank. Deze 

hulp is cruciaal voor het functioneren van een 

school. Echter zijn wij een punt vergeten: de was! 

Wie wil een keer per week de was (thee- , vaat- 

en handdoeken) mee naar huis nemen om die te 

wassen?  Er wordt dan een rooster gemaakt 

zodat u weet wanneer u “aan de beurt bent”. 

Graag opgeven bij een van de leerkrachten of via 

de mail: info@icbkaleidoscoop.nl 
 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Kaleidoscoop 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


