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Nieuwsbrief van Interconfessionele Basisschool “Kaleidoscoop” schooljaar 2016 - 2017, 

Website: www.icbkaleidoscoop.nl  E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl 
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INHOUD: 
1. Agenda komende weken  

2. Komende workshops 

3. Oproep vanuit de MR 

4. Ouderbijdrage 

5. Kinderboekenweek  

6. Meesparen voor de schoolbieb 

7. Open huis 

8. Persbericht Oudertraining 
 

1. Agenda komende weken 
• 10 oktober: Vergadering OR 20.00 
• 14 oktober: Scoop 5 
• 15 t/m 23 oktober: herfstvakantie 
• 24 oktober: studiedag team 

 
2. Komende workshops 

De oh zo populaire workshops komen er weer aan. Na de herfstvakantie starten we weer met: 

Figuurzagen, werken met brandpennen, stad bouwen, memo bordjes maken, dansen, schaken, 

koken/bakken, lino snede, mozaïek maken, papier maché, proefjes, tassen maken, armbandjes 

en macramé, wolwerk, hardlooptraining, programmeren, Geo cachen ……..  

We hebben de activiteiten bijna in gevuld met ouders en leerkrachten. Vindt u het leuk om te 

helpen bij een workshop dan heel graag!  De data zijn (steeds woensdagen van 11.15 tot 

12.15):  
1e cyclus: 26-10, 2-11, 9-11  

2e cylcus: 25-1, 1-2 en 8-2 

3e cyclus: 22-3, 29-3 en 5-4 

Kunt u helpen (mag natuurlijk ook voor één cyclus, dan graag een mailtje naar: 

workshopskaleidoscoop@hotmail.com  

 

3. Oproep vanuit de MR 

Begin 2017 zullen er verkiezingen zijn voor een nieuwe voorzitter van de MR. Heeft u 

belangstelling om beleidsmatig mee te denken over de school van uw kind? U kunt zich 

aanmelden via mr@icbkaleidoscoop.nl Natuurlijk is het mogelijk om eerst een keer mee te 

draaien en helder te krijgen wat de bedoeling is. 

 

4. Ouderbijdrage 

In de bijlage bij deze Scoop krijgt u een brief over de ouderbijdrage. Wilt u deze alstublieft 

goed lezen? 
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5. Kinderboekenweek 

De Kinderboeken week 2016 is begonnen ! Voor altijd jong ! 

Heeft u ook even mee gespeeld op het plein ? Je bent nooit te oud om mee te spelen ! 

In verschillende klassen komen opa en oma’s voorlezen en vertellen over vroeger. 

 

Op vrijdag 14 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met een boekenmarkt. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen 1 euro of 50 cent mee nemen naar school om een boek 

te kopen. We gaan met de hele  klas naar de boekenmarkt. 

In de speelzaal verkoopt de leerlingenraad vanaf 11.30 uur allerlei kinderboeken .Van  de 

opbrengst worden er nieuwe boeken voor de school bibliotheek gekocht (zie ook het volgende 

punt in deze Scoop). 

Mocht u als ouder ook zelf komen kijken, dan bent u van harte welkom ! 

De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vanaf 14.30 zelf een boek kopen op de boekenmarkt. 

Heeft u nog oude of uitgelezen boeken voor de verkoop ? Lever ze dan in ! Er staan kratten in 

de gang beneden. 
 
 

6. Meesparen voor de schoolbieb 

Als vorige week ook aangestipt in een nieuwsbrief: De Bruna heeft een actie die speciaal voor 

scholen van belang is: “Sparen voor je schoolbieb”! (dit in het kader van de 

Kinderboekenweek) 

Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om 

samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste en leukste 

kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!  

 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  

• U koopt van 3 t/m 16 oktober 2016 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de 

winkel of op bruna.nl – en levert de kassabon in op school.  

• Wij leveren de kassabonnen in bij een Brunawinkel.  

• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een 

waardebon.  

• De school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 

leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk 

voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.  

 

7. Open Huis 

Op 2 november vindt er weer een ‘Open huis’ plaats voor toekomstige ouders. Het zou heel 

fijn zijn als wij nieuwe gezinnen mogen verwelkomen. Belangstellenden worden rondgeleid 

door ouders en een leerling van de leerlingenraad. Na de herfstvakantie zal de aankondiging 

op Facebook komen. Wilt u die delen? Dank u wel! 

 

8. Persbericht oudertraining 

In de bijlage vindt u een persbericht over de oudertraining Conscious Discipline 

 
 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


