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3. Overblijf inval gezocht 

4. Poppenkast voorstelling in de Meermin 

5. Mapjes portfolio 

 

1. Agenda komende weken 

3 februari – Portfolio’s mee met de kinderen 

6 t/m 10 februari – portfolio gesprekken 

17 februari – Carnavalsviering; scoop nr 12 

18 t/m 26 februari – voorjaarsvakantie 

 
2. Carnavalsviering vrijdag 17 februari 

Dit jaar organiseren wij met Carnaval, samen met 

de kinderen, een grote optocht.  

Om deze reden zijn wij nog op zoek naar 

bolderkarren, bakfietsen of andere karren die 

als ‘praalwagen’ kunnen dienen.  

Wij vragen u om uw bolderkar of bakfiets voor 

volgende week woensdag (8 februari) mee te 

nemen naar school. Houd u er rekening mee dat 

de kar van 8 t/m 17 februari op school blijft, 

i.v.m. de versiering. 

Het zou fijn zijn als u dit vooraf zou willen 

doorgeven aan juf Thonny of juf Calliste 

(thonny@icbkaleidoscoop.nl of  

calliste@icbkaleidoscoop.nl ).  

Natuurlijk zullen we tijdens deze kleurrijke, 

gezellige optocht een rondje door de Polderwijk 

maken. We zullen vanaf de school vertrekken. 

Het zou geweldig zijn als we daar een ‘live-

publiek’ bij hadden…..!  

We nodigen alle ouders, opa’s, oma’s, buren, 

kinderen etc. uit om ons toe te zwaaien als we 

onze mooi versierde praalwagens aan jullie laten 

zien….!  

Op deze dag zullen we onze optocht houden door 

de volgende straten: het fietspad naar de nieuwe 

school, via de Erenstein, Teylingen en Moermond 

weer terug naar school. We zullen om 11.15 uur 

met onze praalwagens vertrekken en we komen 

rond 12.00 uur weer terug op het schoolplein. 

Op de deuren hangt nog een algemene oproep om 

voor de fanfare muziekinstrumenten te maken: 

‘pringles’ kokers (of andere schudkokers), 

bierdopjes (voor het rammelen), plastic 

melkflessen (als trommel). 

We zien jullie graag op vrijdag 17 februari. 
 
3. Overblijf inval gezocht 

Wij zijn op zoek naar ouders die tegen 

vergoeding in noodgevallen willen invallen bij het 

overblijven. 

Denkt u, na het lezen van deze oproep, “ ja dat is 

echt iets voor mij”  of wilt u meer weten, stuur 

dan een mail naar overblijf@icbkaleidoscoop.nl 

dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u 

op.   

Met vriendelijke groet, 

Bodil Nielsen, Meta van der Berg en Ciska Luif 

Overblijfcoördinatoren ICB Kaleidoscoop 

4. Poppenkast voorstelling in de Meermin 

1-2 Hupsakéé geeft een poppenkastvoorstelling in 

de Meermin! 

Kom zaterdag 4 februari om 14.00 uur kijken 

naar een super leuke poppenkastvoorstelling van 

1-2 Hupsakéé (kinder theater Zeewolde) in de 

Meermin (kerkplein). We hebben een kleurplaat 

als bijlage meegestuurd. Neem je kleurplaat mee 

en maak kans op een leuke prijs. Leeftijd 4 tot 12 

jaar. Iedereen is welkom! 

 
5. Mapjes portfolio 

Het moet u opgevallen zijn:  

Voor Kaleidoscoop zijn speciale portfoliomapjes 

gemaakt. Het logo (bedacht door Linda Drost), de 

Kaleidoscopische kinderen (bedacht door Melvin 

Bruschke) komen er allemaal in terug.  

Wij zijn blij dat er nu een goede vervanging is 

voor de mapjes van de Action waar we jaren mee 

gedaan hebben.  

Heel hartelijk dank ook aan de moeders die ze in 

elkaar hebben zitten vouwen! 

 

Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


