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INHOUD: 
1. Agenda komende weken  

2. Website bijgewerkt met…. 

3. Aankondiging Kerstviering Open Haven 

4. “de winter is gestolen” 

5. Juf Hendrina (instroomgroep) stelt zich voor 

6. Laatste versie groepslijsten 

7. Jeugdfonds 

8. Juf Linda (groep 3/4) stelt zich (weer) voor 

 

1. Agenda komende weken 
• 5 december: Studiedag; alle leerlingen vrij 

• 6 december: s avonds MR vergadering 

• 16 december: Scoop 9 

• 22 december: Kerstactiviteiten (ook van 17.00 tot 19.00 uur; Kinderen vrij in de middag) 

• 23 december: Kinderen in de ochtend naar school; ’s middags vrij 

• 24 december t/m 8 januari: Kerstvakantie 

 

2. Website bijgewerkt met….. 

• Foto’s van het pepernoten bakken 

• Foto’s Pieten circui 

• Foto’s van de sinterklaasviering worden binnenkort toegevoegd. 

 

3. Aankondiging Kerstviering Open Haven 

Aankondiging 

Kerst-

gezinsviering 

Datum : zaterdag 24 december 2016 
Tijd : 18:30 u 
Locatie: Open Haven aan het Kerkplein 
 

 
Het wordt een heel mooi begin van de 
kerstdagen, met een kerstverhaal en 
muziek, in de gezinsviering bij Parochie 
Sterre der Zee. 

Kom je ook? 
Werkgroep gezinsvieringen. 



pagina   2   van   2 

4. “De winter is gestolen”  
Wie helpt de boswachter om hem terug te vinden? 

 

Waar is de winter gebleven het is warm, te warm om winter te zijn. Er is geen sneeuw om sneeuwpoppen 

te maken geen sneeuw om sneeuwballen te gooien of met een sleetje te glijden, waar oh waar is de 

winter! 

Wie oh wie wil de boswachter van Staatsbosbeheer helpen om de winter terug te vinden. Als jij het 

leuk vindt om te helpen zoeken kom dan naar het speelbos ‘de Zevensprong’. Daar zijn zaterdag 17 

december allerlei bijzondere sprookjesachtige figuren in het speelbos die wel iets weten over de 

verdwenen winter. 

De dieren in het bos begrijpen er niets van, moeten ze nu een wintervoorraad aanleggen of een nest 

bouwen om hun kinderen in groot te brengen. 

De boswachter begrijpt er ook niets van, hij loopt door het bos op zoek naar de winter maar kan hem 

niet vinden. Hij mist de koude wind en de helder witte sneeuwvlokken die het buiten zijn zo 

aantrekkelijk kunnen maken.  

Samen met vrijwilligers, theatergroep ‘Dingetje’ heeft Staatsbosbeheer er een prachtige route 

uitgezet in het speelbos waarlangs gezocht kan worden naar de verdwenen winter.  

De start is om 15:00 uur en gaat door tot 18:00 uur. O ja “het is allemaal gratis”. 

Kleed je warm aan want als je de winter eenmaal hebt gevonden ……… Brrrr dan wordt het koud!  

Aan het einde van de wandeling is er warme chocomel en ……. een wel heeeel bijzondere mooie 

verrassing voor alle kinderen.  

Kom je helpen zoeken naar de winter en neem je vader, moeder, opa of oma maar mee en wij zouden het 

geweldig vinden als je verkleed komt! 

We starten om 15:00 uur bij het speelbos de Zevensprong naast het gebouw van Staatsbosbeheer 

[Groenewoudseweg 7, Zeewolde] 

 

 

Met vrg, 

 

André Wels 

Junior boswachter voorlichting en recreatie te Zeewolde 

tel:0650680068 / 0365229903 

E-mail: a.wels@staatsbosbeheer.nl 

 

5. Juf Hendrina (instroomgroep) stelt zich voor 
Je mag zijn zoals je bent, om te worden wie je bent. 

Ik ben juf Hendrina, getrouwd met Rudy en  moeder van twee prachtige kinderen Tycho Joël ( 7 jaar) 

en Annely Sophie ( 5 Jaar) 

Met veel liefde en passie werk ik al tien jaar op de Toermalijn. In januari mag ik de trotse juf worden 

van de instroomgroep. 

Kinderen een warme en veilige omgeving bieden zodat elke kind zich kan en mag ontwikkelen vind ik heel 

belangrijk 

Elk kind is uniek , met zijn of haar talenten. En dat maakt voor mij als juf elk kind prachtig! 

 

6. Laatste versie groepslijsten 
Vanavond krijgt u via een aparte mail de bijgewerkte groepslijsten van de groepen van uw kind. Er zijn 

nogal wat wijzigingen geweest. Daarom nogmaals de lijsten.  

 

7. Jeugdfonds 

U heeft mogelijk het volgende in de krant gelezen: ‘Nu ook jeugdcultuurfonds in Zeewolde’. 

Zeewolde krijgt nu ook een jeugdcultuurfonds. Er was al een jeugdsportfonds. De fondsen betalen voor 

ouders rechtstreeks de contributie voor sport- en muziekverenigingen, indien zij dat niet zelf kunnen 

betalen. Zo kunnen kinderen tussen 4 en 18 jaar bijvoorbeeld voetballen of naar muziekles.  

De regeling in Zeewolde geldt drie jaar. Naar verwachting kunnen 200 kinderen hiervan profiteren. De 
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gemeente steekt 75.000 euro in de fondsen. Er is ook een startbijdrage van de Rabobank van 2.500 

euro.  

Ouders kunnen hun kinderen niet zelf aanmelden; dat gebeurt door 'intermediairs', bijvoorbeeld 

docenten, huisartsen en begeleiders van Jeugd & Gezin. Op woensdagmiddag 23 november zijn de 

fondsen feestelijk ingeluid in theater De Kluit.   

Ook wij zijn daarbij aanwezig geweest. Wat een goed initiatief. Wij hebben ons direct aangemeld als 

intermediair. Dat houdt in dat indien u financieel niet in de gelegenheid bent om uw kind(eren) op 

bijvoorbeeld een sportvereniging aan te melden (of bijv. zwemles), dat u zich kunt melden bij onze 

school. 100% garantie kunnen wij u niet bieden. Dit omdat het budget niet onbeperkt is. Wij kunnen wel 

samen met u de aanmelding verzorgen. 

8. Juf Linda (groep 3/4) stelt zich (weer) voor 

Lieve allemaal,  

Ik ben juf Linda Timmer en woon al 19 jaar in Zeewolde samen met mijn man Bert en onze drie kinderen. 

Wanneer ik niet op school ben, kun je mij hardlopend in het bos tegenkomen of op een terrasje in het dorp. 

Ik vind het ook leuk om te lezen en te haken. Sinds 1991 mag ik voor iets moois werken dat onderwijs 

heet. Eerst in Harderwijk en later in Zeewolde op de Zevenster en de Toermalijn.  

In 2014 begon ik met werken op de Kaleidoscoop. Hier werkte ik in de groepen 1 t/m 4. 

In januari 2016 kwam er een uitdaging op mijn pad. Ik mocht tijdelijk gaan werken bij AZS Columbus. Dit is 

de school voor asielzoekers kinderen in Zeewolde. Het werken met deze bijzondere kinderen heb ik als 

waardevol ervaren en ik ben blij dat ik dit heb mogen meemaken. 

Aan het begin van het nieuwe jaar kom ik weer terug op de Kaleidoscoop. Samen met juf Marit zullen jullie 

mij zien in groep 3/4                    

Kaleidoscoop voelt  als thuis komen. Ik mag werken op een plek waar kinderen zich veilig voelen om zelf 

keuzes te maken, waar ze zelf op zoek mogen gaan naar onderwerpen die uitdagen. Ik ben er trots op dat ik 

jullie kinderen een stukje mag begeleiden op hun pad naar de toekomst. 

 
 

Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


