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1. Agenda komende weken 

• 25 feb t/m 5 maart: Voorjaarsvakantie 

• 17 maart: Scoop 14 

 

2. Website bijgewerkt met….. 

De komende tijd zullen er foto’s van de Carnaval geplaatst worden.  

 

3. Besteding geld Kinderboekenweek. 

De kinderen van de leerlingenraad zijn na inventarisatie in de groepen met Juf Jolanda naar 

het dorp geweest om boeken te kopen. Die zijn gekocht voor het geld dat opgehaald is bij de 

boekenmarkt van de Kinderboekenweek. Hieronder vertellen zij wat ze hebben gedaan: 

 

 Als eerste werden er bij de Kinderboekenweek boeken ingezameld. Daar waren speciale 

bakken voor. Je kon er een boek in leggen als je hem niet meer gebruikte. Daar kreeg je 

ongeveer een maand voor. Toen de boeken ingezameld waren ging de leerlingenraad ze 

verkopen. Voor 50 cent of een euro. De boeken werden verdeeld over de kinderen van de 

leerlingenraad. Dan werden e boeken op een matje gelegd, en werden ze verkocht.  

Dezelfde dag werd het geld dat we hebben opgehaald geteld. Daar is uitgekomen € 194,95. 

Daar is nog geld bijgekomen van de Bruna. Van dat geld hebben we nieuwe boeken gekocht.  

Een paar boeken die we gekocht hebben zijn: Kappen, leven van een loser, Dolfje Weerwolfje, 

Potlodenboek en een paar prentenboeken. In de klassen hebben we gevraagd wat iedereen 

wilde. Het was leuk om te doen.  

Vriendelijke groet, de leerlingenraad.  

  

4. LOCT zoekt vrijwilligers voor het geven van technieklessen 

Het Leer- en OntdekCentrum Techniek (LOCT) is op zoek naar vrijwilligers, die mee willen 

helpen bij het geven van technieklessen aan leerlingen van de basisschoolgroepen 5 tot en 

met 8.  

 

In het Leer- en OntdekCentrum Zeewolde maken leerlingen van basisscholen en de 

onderbouw van het voortgezet onderwijs kennis met nieuwe techniek en technologie. 

Leerlingen werken aan uitdagende leer- en ontdekopdrachten, experimenteren met techniek 

en ontdekken hoe leuk dit kan zijn. In het LOCT Zeewolde onderzoeken leerlingen meerdere 
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keren per jaar hoe dingen om hen heen werken. Tevens bedenken ze zelf oplossingen voor 

gestelde vraagstukken. Hierbij past het LOCT Zeewolde de principes van ontdekkend leren 

toe. Voorbeelden van activiteiten die leerlingen uitvoeren zijn: het zelf maken van een 

werkstuk, metingen doen, construeren, sturen, regelen, programmeren etc. De onderwerpen 

komen uit de elektrotechniek, robotica, mechanica, chemie, energietechniek e.d. Leerlingen 

programmeren bijvoorbeeld robotjes, zijn aan de slag met 3D printing, bouwen een 

brugconstructie of werken als een chemicus in een laboratorium. Een team van begeleiders 

ondersteunt de activiteiten. Het LOCT wordt breed gedragen in Zeewolde. In de stuurgroep 

LOCT zitten vertegenwoordigers van de gemeente Zeewolde, de Bedrijfskring Zeewolde, het 

basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (zowel RSG Levant als Oriënt). De leerlingen van 

de groepen 5 tot en met 8 van alle basisscholen in Zeewolde krijgen al enige jaren twee 

lessen per schoolseizoen aangeboden, welke worden gegeven in het gebouw van Oriënt aan 

het Kluunpad. Komend voorjaar gaan deze lessen weer van start. Het vrijwilligersteam is op 

zoek naar een bredere basis, zodat alle lessen kunnen worden gegeven. Voor verdere 

informatie en mogelijke aanmelding: loct.zeewolde@gmail.com. Informatie is eveneens te 

vinden op de Facebookpagina van LOCT Zeewolde. 

 

5. Cultuurmakelaar 
In de bijlage vindt u de flyer van de Kunstexpeditie Voorjaar 2017. Dit is een programma met als doel, 

zo laagdrempelig mogelijk, kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar oud de kans te geven zich creatief 

en kunstzinnig te ontwikkelen. Het gaat om kennismaking met - en oriëntatie op culturele activiteiten. 

 

6. Fijne vakantie 
Als team van Kaleidoscoop willen wij u een hele fijne vakantie toewensen. We hopen u allen gezond weer 

terug te zien op 6 maart.  
 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


