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1. Agenda komende weken 

• 13 februari: inschrijflijsten Portfolio’s hangen op de klassendeuren.  
• 17 februari: kinderen krijgen de portfolio’s mee 
• 20 t/m 24 februari: Portfolio gesprekken 
• 24 februari: Carnaval (In de ochtend voor groepen 1 t/m 4; in de middag voor groepen 5 

t/m 8) 
• 24 februari: Scoop 13 
• 25 februari t/m 5 maart: Voorjaarsvakantie 

 
2. Website bijgewerkt met….. 

• Foto’s van het bezoek van groep 3 aan de bibliotheek 
 

3. Kerk School Gezinsdienst 

Wat was het een fijne gezinsdienst afgelopen zondag, en zo goed dat er zoveel kinderen met 
hun ouders waren. Het blijkt dat dit een toegankelijker manier is dan twee jaar geleden. Een 
bloemlezing uit de opmerkingen van de kinderen staat hieronder: 

• Leuk dat ik op het podium ging staan en een liedje mocht zingen 
• Ik had een vliegje gered, want die kon niet zo goed vliegen. Hij zat in het raam van de 

kerk 
• Het verhaaltje van de Samaritaan was erg leuk; vooral de Powerpoint met de foto’s  
• Ik moest heel lang zitten en ik had geen eten.  
• Leuk dat ik op de foto’s stond 
• Als je in de zaal zit is het schattig om de kinderen op het podium te zien, maar op het 

podium is het eng om al die mensen te zien.  
• Het zwaaien op het podium bij “hier een hand en daar een hand” was leuk 
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4. Oudergesprekken organisatie 

• Startgesprekken aan het begin van het jaar: inschrijflijsten hangen op de 
startzondag op de groepsdeuren. U kunt zich inschrijven voor een gesprek als er 
speciale zaken zijn waarover u het wilt hebben (bijvoorbeeld belangrijke 
gebeurtenissen in de zomervakantie) 

• Kind/ouder gesprekken Eind oktober/begin november. Duren een kwartier. 
Inschrijflijsten hangen twee weken van tevoren op de groepsdeuren. 

• Portfoliogesprekken: in februari en juni. Bij het gesprek in februari willen we alle 
ouders spreken; die in juni is een keuze. Voor de groepen 3 t/m 8 zijn de gesprekken 
10 minuten voor de groepen 1/2 een kwartier.  
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht 

 
5. Carnaval 

Beste ouders,  
Vrijdag 24 februari vieren wij carnaval.  De groepen 1/2, 3/4 en 4/5 vieren dit feest in de 
ochtend en krijgen lekkers en drinken tijdens de ochtendpauze. De groepen 5/6, 6/7 en 7/8 
vieren carnaval in de middag en krijgen lekkers en drinken in de middag. In de ochtend 
hebben zij de gewone dagtaak.  
Om het feest nog specialer te maken, mogen de kinderen vanaf maandag 20 februari 
‘verkleed’ naar school.  
 
Maandag: toffe hoedjes dag 
Dinsdag: gekleurde sjaaltjes dag 
Woensdag: gezellige sokken dag 
Donderdag: gekleurde neuzen dag 
Vrijdag: te gekke kostuum dag 
 
We gaan er een gezellige dag van maken! 
 

6. MR verkiezingen 

Ook vol ideeën om het onderwijs en haar beleid vorm te geven ? Grijp uw kans! 

Aan het einde van dit schooljaar neemt Marco Smit afscheid als voorzitter van onze MR. Er 
zijn dus verkiezingen op komst voor deze functie. De MR vergadert gemiddeld zes keer per 
jaar, en bespreekt de gang van zaken met name omtrent beleid. De voorzitter maakt de 
agenda, zit de vergadering voor en heeft contact met Roel Hijne, de bovenschools directeur. 
Wie komt onze MR versterken? Er is de mogelijkheid  om bij een vergadering  aan te sluiten 
om een en ander te ervaren. Bij meerdere kandidaten volgen er verkiezingen. 
Voor vragen kunt u terecht bij  de huidige MR leden, dit zijn voor de ouder geleding Marco 
Smit en Jessica Wopereis. Voor de leerkrachtgeleding zijn dat Annette van den Heuvel en 
Jolanda van Duinkerken. 
Wanneer u zich kandidaat wil stellen mag u dit voor 8 maart mailen  naar Jolanda, 
jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl. Wanneer  er meerdere kandidaten zijn zullen er op 22 
maart verkiezingen gehouden worden. 
Met vriendelijke groet de MR. 
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7. Workshops! 

De tweede cyclus workshops is geweest; en wat een mooie ronde! Weer hartelijk dank aan 
alle ouders die meegeholpen hebben en Marike voor de coördinatie. Hieronder het recept van 
de pizza die door de kinderen gemaakt is in de kookworkshop: 
 

benodigdheden 

1 pak ciabatta deegmix van de lidl 

1 pot tomatensaus 

1 zakje geraspte kaas 

Bloem 

ingredienten die je zelf lekker vind op een pizza (salami, 

gehakt, paprika, 

ananas enz.) 

 

Werkwijze 

bereid het deeg zoals op de verpakking staat aangegeven 

Verdeel dit daarna in stukken van 150 gram 

bestrooi het aanrecht met bloem en rol je deeg nu uit tot 

een pizzabodem van 1 cm dik 

leg je pizzabodem op een vel bakpapier op een ovenplaat 

smeer wat tomatensaus op je pizza 

beleg met je lievelings ingredienten 

strooi als laatste de geraspte kaas er overheen (niet 

teveel want dan krijg je een vette, slappe pizza 

bak je pizza in de oven ongeveer 15 minuten op 180 graden 

(hete lucht) 

eet smakelijk  

 
8. Kaleido got talent 

Een aantal leerlingen uit groep 8 is een talentenjacht gestart op Kaleidoscoop. Hij heet “Kaleido got 
talent”. Misschien heeft u de posters zien hangen. De kinderen willen u hieronder erover informeren:  
 
Beste ouders,                          
We willen jullie informeren over kaleido got talent. 
Uw kind kan meedoen vanaf groep 5  en hoger. 
Uw kind heeft zich in kunnen schrijven bij de keuken 
Als je wint krijg je natuurlijk ook een leuke prijs maar dat is nog een verassing. 
Als u lege flessen thuis heeft kan u die inleveren bij groep 8; daarmee gaan we een prijs betalen. 
Alle deelnemers zijn inmiddels begonnen met een auditie daar is alleen de jury aanwezig om te vertellen 
dat je door bent. 
Bij de audities deden ze een stukje van 1 tot anderhalve minuut .   
Het grootste deel van de ingeschreven kinderen is door. U hoort wanneer de volgende shows zijn om te 
kijken wie er in de finale komt. De winnaar krijgt een prijs.                                                 
Als u nog vragen heeft kom dan naar Sterra, Willemijn, Dunja of Fleur uit groep 8! 
 

9. De Typetuin 
De Typetuin| schrijf snel in! 
Op donderdag 16 maart 2017 om 16:00uur gaat de klassikale typecursus van De Typetuin van start. Op 
dit moment zijn er te weinig aanmeldingen voor deze cursus. Inschrijven kan tot een week voor de start 
maar het zou mooi zijn als we nog voor de krokusvakantie uitsluitsel hebben of de cursus door kan gaan. 
Interesse?  
Inschrijven kan via www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Zodra de cursus voldoende aanmeldingen 
heeft ontvangt u hier persoonlijk bericht over. 
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Tot slot: Een week voor de 1e les informeren we u over het definiteve doorgaan van de cursus. 
 
Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben hoor ik dat graag! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Nienke Belïen, contactpersoon cursuslocaties 
 
De Typetuin| Success-Society 
Bosscheweg 46 
5056 KC Berkel-Enschot (NL) 
T: +31(0)13-5220579 
E: info@typetuin.nl 
W: www.typetuin.nl : www.success-society.nl 
 
 
 
KvK: 17179227 

 
 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


