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INHOUD: 
1. Agenda komende weken  

2. Ouderbijdrage reminder 

3. Kerstviering op Kaleidoscoop 

4. Instroomgroep 

5. Coby Kruisinga stelt zich voor 
 

1. Agenda komende weken 

• 20 december: MR vergadering 

• 22 december: Middag kinderen vrij; van 17.00 tot 19.00 uur kerst lichtjes tocht op 

school 

• 23 december: kerstactiviteiten op school; kinderen in de middag vrij (start 

kerstvakantie) 

• 24 t/m 8 januari 2017: Kerstvakantie 

• 9 januari 2017: Start  
 

2. Ouderbijdrage reminder 

In de bijlage bij deze Scoop een reminder voor de ouderbijdrage. Mocht u deze reeds 

overgemaakt hebben dan kunt u hem als niet geschreven beschouwen.  

 

3. Kerstviering op Kaleidoscoop 

  

Op donderdag 22 december houden we een lichtjestocht in de wijk rondom de school. 

Vanaf 17.00u is er een inloop op het plein. Het is de bedoeling dat u dan het bord met 

“vingerfood”  meeneemt. Kinderen van de bovenbouw nemen dit eten aan en zetten het op 

tafels. 

Denk bv. aan fruitspiesjes, poffertjes, knakworstjes in bladerdeeg, kleine stukjes wrap, 

pizza of andere kleine hapjes wat uit de hand kan worden gegeten. 

Per kind mag u een bord meenemen met een hapje voor ongeveer 10 personen. Borden en 

bestek zijn niet nodig. 

Kinderen met een allergie mogen hun eigen hapjes meenemen. Deze worden op een aparte 

tafel gezet. 

Na het openingswoordje kan er gegeten worden. U kunt dan langslopen langs de tafels. De 

ouderraad verzorgt lekkere warme soep. 

  

Hierna begint de lichtjestocht. In groepen van ongeveer 30 personen wordt deze gelopen. 

Ouders lopen samen met hun kinderen deze tocht. Om de paar minuten start een volgende 

groep. Tijdens de tocht is er op verschillende locaties wat te zien. Het is de bedoeling om 

met je groep de lichtjes te volgen en zo de route te lopen. Bij de locaties wacht u met uw 

groep als er nog een groep voor u is. 
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We hebben voor deze tocht nog enkele spullen nodig:  kleden (bruine, groene, grijze, blauwe), 

maar ook haspels en verrekijkers. Wie heeft deze voor ons te leen? U kunt het noteren op de 

lijst naast de keuken. 

  

Na deze sfeervolle tocht is er weer een gezamenlijke afsluiting op het plein met warme 

chocolademelk en limonade. Om 19.00u is de avond afgelopen. 
  

Op vrijdagochtend 23 december mogen de kinderen als ze willen in hun mooie kerstkleding 

naar school komen. We houden dan een korte Kerstviering in de school. Vanwege de ruimte is 

deze viering alleen voor de kinderen. 

  

Op vrijdagmiddag zijn alle kinderen vrij en is het Kerstvakantie. 

  

Het belooft een sfeervolle Kerstviering te worden! 

Met vriendelijke groet, 

De werkgroep Kerst: Marieke, Thonny en Margitte 

 

4. Instroomgroep 

Donderdagavond 8 december zaten de ouders van de kinderen die komen in de nieuwe 

instroomgroep (de Pim en Pom klas) bij elkaar. Dit was een feestje: de tiende groep op 

Kaleidoscoop! Gedeeltelijk ouders van kinderen die hier al begonnen waren, samen met ouders 

van kinderen die in januari instromen. De groep start met 8 kinderen , maar heeft aan het 

einde van dit schooljaar (zoals het er nu uitziet) 22 leerlingen. Zo kunnen we ervoor zorgen 

dat de andere kleutergroepen niet te groot worden.  

Juf Hendrina heeft zich in de vorige Scoop voorgesteld, hieronder stelt de tweede 

leerkracht (juf Coby) zich aan u voor. Juf Hendrina zal de groep begeleiden op maandag, 

donderdag en vrijdag. Juf Coby zal er zijn op dinsdag en woensdag.  

Beide zijn maandagochtend aanstaande aanwezig van 9.00 uur tot 11.30. Samen met de 

kinderen gaan zij verder met het inrichten van de klas.  

  

5. Coby Kruizinga stelt zich voor 

Ik ben Coby Kruizinga-Wormmeester, getrouwd met Ruud en 

moeder van 3 sportieve kinderen van 16, 18 en 19 jaar waarvan 

er al 2 studeren en op kamers wonen. 

 

Ik ben afgestudeerd aan de opleiding voor kleuterleidsters. 

Aansluitend heb ik de opleiding Speciaal Onderwijs en de 

opleiding Remedial Teaching gevolgd. Hiernaast heb ik mij 

gespecialiseerd als Motorisch Remedial Teacher en 

gymleerkracht voor de onderbouw. 

De kleuters van de Kaleidoscoop kennen mij als de gymjuf 

omdat ik binnen de scholenstichting een aanstelling heb als 

Motorisch Remedial Teacher en in die hoedanigheid 

kleutergymnastieklessen en lessen Extra Gym geef. Anderen kennen mij als juf van de 

Toermalijn, waar ik op de donderdag een vrijdag in een kleuter klas sta. 

 

Voordat ik in Zeewolde kwam wonen en werken heb ik 10 jaar in Groningen en Winschoten in 

het Speciaal Onderwijs gewerkt. In dit onderwijs heb ik heel goed naar het individuele kind 

leren kijken. Vanuit het kind zijn eigenheid altijd op zoek naar de individuele mogelijkheden 

en talenten om het kind te laten bloeien. “Ieder kind in zijn eigen locomotief zijn eigen 

sporen volgend”. Zo denk ik dat onderwijs voor alle kinderen zou moeten zijn! 
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Ondertussen sta ik met dezelfde intentie al weer jaren als leerkracht in Zeewolde voor de 

kleuterklas. Ook hier kijkend naar wat elk kind nodig heeft, zodat het zich zo optimaal 

mogelijk kan ontwikkelen. Hierbij zijn spelend leren en ontdekken voor mij in het lesgeven 

aan kleuters essentieel, waarbij sfeer, warmte, gezelligheid en geborgenheid voor mij 

vanzelfsprekend zijn. Vanaf de kerstvakantie tot aan de zomervakantie ga ik samen met Juf 

Hendrina, die ik al ken van de Toermalijn, lesgeven aan de Pim en Pomklas. Ik zal op de 

dinsdag en de woensdag voor de klas staan.  

Voor mij een nieuwe uitdaging, waar ik zin in heb! 
 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


