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1. Agenda komende weken 

• 21 maart: MR vergadering (15.30 – 17.00 uur) 

• 29 maart/ 5 en 12 april: workshops  

• 29 maart: Open dag 

• 31 maart: Scoop 15 
 

2. Website bijgewerkt met….. 

• Foto’s van de carnaval 

• Verandering van data voor workshops en afsluiting schoolthema (zie ook punt 5 en 6 

van deze Scoop ) 

 

3. Commissie Identiteit 

Kaleidoscoop is een interconfessionele school. Wat dit voor ons inhoudt wordt bij de intake 

en in de schoolgids uitgelegd. Wij willen aandacht besteden aan verschillende vormen van 

geloofsbeleving. 

Om deze identiteit te bewaken is er door het bestuur een Commissie Identiteit aangesteld 

die bestaat uit een aantal ouders, een leerkracht en de directie. Wij komen 3 keer per jaar 

bij elkaar om de invulling van het interconfessionele karakter van de school te bespreken. 

Daarnaast gaat elk lid van de commissie ieder schooljaar een keer bij een leerkracht in de 

klas kijken naar een levensbeschouwelijke les. 

Eén van de ouders gaat afscheid nemen, en we zijn op zoek naar een nieuwe ouder die deel uit 

wil maken van deze commissie. Mocht u hier meer informatie over willen hebben, dan wel u op 

willen geven dan kan dat via awouters@icbkaleidoscoop.nl 
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Verder heeft de commissie behoefte aan feedback op het gevoerde beleid ten aanzien van de 

identiteit. Daarom hieronder een link, met een vijftal vragen waarin de commissie feedback 

vraagt op het interconfessionele karakter van de school. Bedankt vast voor uw reactie. 

https://goo.gl/forms/7rhIZ5xSzaCh7rih2 

4. Nieuwsbrief Zeeluwe 

Als bestuur zijn wij aangesloten bij Zeeluwe (het overkoepelend samenwerkingsverband 

Noord West Veluwe) Met enige regelmaat komt er een nieuwsbrief uit. De laatste zit in de 

bijlage bij deze Scoop  

 

5. Afsluiting van het schoolthema “beeldend”  

Op verzoek van velen zal de afsluiting van het schoolthema deze keer op een andere dag en 

tijd zijn dan gebruikelijk. Dit om ouders die op vrijdag nooit kunnen de gelegenheid te geven 

om te komen kijken. 

De afsluiting is deze keer een tentoonstelling/museum, en deze zal plaatsvinden op 

donderdag 30 maart van 16.00 tot 17.00. U kunt met uw kind door de school rondkijken om te 

zien wat er allemaal gemaakt is.  

Een officiële uitnodiging volgt. 

 

6. Workshops 

De start van de workshops is een week verlaat in verband met de boomfeestdag van groep 6. 

Woensdag 29 maart zal nu de eerste ronde zijn, de tweede en derde ronde zijn op 5 en 12 

april (van 11.15 – 12.15 uur).  

Wij zoeken nog een aantal extra handen om te helpen bij de workshop “mozaïeken”, “stad 

bouwen” en “memobordjes maken”. Het gaat hier nadrukkelijk om hulp bij de activiteit, niet 

om het leiden ervan! Het zou heel fijn zijn als u wilt helpen de zo populaire workshops te 

ondersteunen. Graag een mailtje naar workshopskaleidoscoop@hotmail.com.   

 

7. Pastamachines 

29 maart starten de workshops weer. Voor een van de kookworkshops zijn een aantal 

pastamachines nodig. Mogen we die lenen? Graag een mailtje naar lars.dekens@gmail.com 

Hartelijk dank! 

 

8. Avond-4-Daagse en schoolshirtjes 

Het duurt niet lang meer dan is er weer Avondvierdaagse (6 t/m 9 juni)! Net als vorig jaar 

gaan we als school samen lopen en wordt dit georganiseerd door Marjolein Patz en Sander de 

Jonge (resp. moeder van Marlynn en Mareyn en vader van Sem en Nina). Wie herinnert zich 

niet de geweldige binnenkomst met de schotse doedelzakspelers voorop vorig jaar (zie 

filmpje op facebook)! 

 

Al vaker hebben wij de vraag van ouders gehad hoe zij een schoolshirtje kunnen aanschaffen. 

Die shirtjes kunnen naast de A-4-D goed gebruikt worden voor de gymlessen, de 

sporttoernooien en schoolreisjes en schoolkampen. Dit bleek tot nu toe lastig te organiseren.  

 

Marjolein en Sander hebben hiervoor het initiatief genomen om een en ander uit te zoeken. 

Daar zijn zij druk mee bezig. Binnenkort worden er voorbeelden van de maten in de hal 

gehangen, hoort u de prijzen en kunt u bestellen. Binnenkort meer.  

 

Voor vragen kunt u terecht op ICBkaleidoscoop@hotmail.com  
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9. GGD wijzer 

Krentenbaard, rode hond, roodvonk….. regelmatig komen ze voor. Kan uw kind nu wel naar 

school of niet. Wat kan ik het beste doen? Een hulp bij het nemen van die beslissing komt via 

de GGD Flevoland. Als u op de link hieronder klikt en dan op de grote blauwe knop kunt u op 

verschillende manieren gemakkelijk antwoord vinden op vragen over ziekte en gezondheid. 

Met dank aan Samantha van Zandvoort.  

http://www.ggdflevoland.nl/Professionals/Publicaties/ggd-wijzers 

 

10. Gevonden voorwerpen 

Het gebeurt de laatste tijd dat kinderen gymkleding kwijt zijn (speciaal voetbalkleding) die 

een aantal weken later gedragen worden door een ander kind van de school. Bij deze het 

vriendelijk verzoek om bij uw eigen kind te controleren met welke kleding ze thuiskomen (en 

te kijken of er een andere naam instaat). Het is sowieso goed om kleding en schoenen altijd 

van een naam te voorzien.  

 

11. Kaleido got talent 
Vanmiddag was de grote finale van “Kaleido got talent”. Het was een spannende finale waar 

“the flowers” (Micaela en Katiza) hebben gewonnen met een dans op hun hooverboards. 

Verder hebben we genoten van muziek op de keyboard, dansoptredens en een goochel act. De 

organisatie lag in handen van 4 meisjes uit groep 8 (Dunja, Willemijn, Sterra en Fleur). Hier 

hebben ze veel werk in gestoken. Het resultaat was er dan ook naar. Dank je wel voor het 

initiatief! 

 

12. Afscheid juf Calliste 

Beste ouders en kinderen van de Kaleidoscoop, 

 

Alweer 6,5 jaar geleden begon ik met mijn werk op de Kaleidoscoop. We verhuisden van een 

oud naar een nieuw schoolgebouw en voor de groepen 6,7 en 8 mocht ik de uitdaging aangaan 

om een weektaak te bedenken, voor het eerst een musical op te zetten en natuurlijk mogen 

de fantastische schoolkampen ook niet ontbreken in dit rijtje! 

Helaas moet ik jullie vertellen dat ik over een tijdje afscheid zal nemen van de Kaleidoscoop. 

Wat heb ik hier met veel plezier mogen werken; samen met fijne collega’s, betrokken ouders 

en bovenal geweldige kinderen!  

Het is voor mij het moment om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging, ook al is dat ook 

best spannend.  

De ouders en kinderen van de Sprookjesklas (groep 1-2) zijn vorige week op de hoogte 

gebracht. Gelukkig hebben ze een geweldige juf gevonden; Karin Ipema zal v.a. 6 april op de 

donderdag en vrijdag te zien zijn in de Sprookjesklas. Dit betekent dat vrijdag 31 maart mijn 

laatste werkdag zal zijn voor groep 1-2. 

Maar…in de school zullen jullie me nog af en toe zien; tot de zomervakantie zal ik nog een 

aantal dagen invallen in o.a. groep 6-7.  

Aan het einde van het schooljaar wil ik graag afscheid nemen van ouders en collega’s. Op 

dinsdag 13 juni willen we u de mogelijkheid geven om na schooltijd nog even langs te komen. 

 

Ik kijk terug op een fantastische tijd, waarin ik met veel plezier mijn steentje kon bijdragen 

om kinderen betekenisvol, zelfstandig en al samenwerkend te laten leren. Alle ouders en 

kinderen, BEDANKT!  

 

Groeten, 

 



pagina   4   van   2 

Juf Calliste 

 

13. Juf Karin Ipema stelt zich voor 

Ik ben Karin Ipema, getrouwd en moeder van 3  ‘grote’ zonen. 

Sinds 1986 ben ik werkzaam in het onderwijs, met als laatste 

school de Toermalijn. Ontwikkeling vanuit nieuwsgierigheid èn 

eigen talenten is iets wat mij ook persoonlijk drijft: vandaar 

de stap in 2010 naar een eigen praktijk in rouwbegeleiding.  

In het verzorgen van trainingen komen mijn kennis en ervaring 

met het onderwijs fijn bij elkaar. 

Blij verrast was ik met de uitnodiging van de Kaleidoscoop om 

tot aan de zomervakantie te mogen werken in de 

Sprookjesklas, samen met oud collega Thonny.  

Een mooie kans voor mij om mee te werken aan het 

betekenisvol leren.  

Vol vertrouwen mee  gaan in de ontdekkingsreis van het kind en 

met elkaar ervaren wat wij elkaar kunnen leren. Ontwikkelen 

vanuit nieuwsgierigheid en talenten. 

Tot ziens op de Kaleidoscoop! 

 
 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 

 

 


