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Nieuwsbrief van Interconfessionele Basisschool “Kaleidoscoop” schooljaar 2016 - 2017, 

Website: www.icbkaleidoscoop.nl  E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl 

jaargang 7, nr 16.; 13 april 2017 

INHOUD: 
1. Agenda komende weken  

2. Website bijgewerkt met……  

3. “muizen aan een draadje” 

4. Lezen in de vakantie 

5. Virtueel bos 

6. Workshops 

1. Agenda komende weken 
• 17 april:   2e paasdag; kinderen vrij 
• 18 t/m 20 april:   Cito eindtoetsen groep 8; Cito entree toetsen groep 7 
• 20 april:   Schoolreisje groepen 3 t/m 6 
• 21 april:   Studiedag team; kinderen vrijdag 
• 22 april t/m 7 mei:  Meivakantie 
• 12 mei:   Scoop 17 

 
2. Website bijgewerkt met….. 

• Foto’s van de workshops 

 

3. “muizen aan een draadje” 

Voor de laptops en de computers op school gebruiken wij een muizen aan een draad. Die gaan 

soms kapot. Omdat velen thuis over zijn gestapt op draadloze muizen de vraag of u de oude 

bedrade versies nog heeft liggen en wij die mogen hebben. Als dit zo is, wilt u ze dan afgeven 

bij meester Aart? Hartelijk dank! 

 

4. Lezen in de vakantie 

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug 

in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval 

tegengaat.  

De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de 

zomervakantie worden gedownload, zodat er een keuze van ebooks gemaakt kan worden. 

Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge 

beschikbaar. 

 

5. Virtueel bos 

De groepen 5/6 en 6/7 hebben bij ons schoolthema “Beeldend” bomen geschilderd. Deze zijn 

“geplant” in het VirtueelKoningsbos. Het stukje bos van de Kaleidoscoop is aardig gegroeid. 

Je kunt ze bekijken via www.virtueelkoningsbos.nl. Daarna bij het zoekvenster Kaleidoscoop 

invullen; dan krijg je alle bomen van de Kaleidoscoop   ( zijn aan elkaar gelinkt; zie ook 

afbeelding hieronder) 

Je kunt ook de naam van een leerling in t zoekvenster invullen, en dan gaan kijken. Soms 

komen er dan meerdere bomen te voorschijn......het kan even zoeken zijn.  

Er is ook een nieuwsitem aangemaakt van beide groepen. Die is te vinden onder  
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http://www.virtueelkoningsbos.nl/nieuws 

 

 

 

 

 

6. Workshops 

Weer 3 cycli van de workshops zitten erop dit jaar, en wat is er weer veel gedaan! Zie de 

foto’s achter de ouderingang op de website! Heel hartelijk dank voor alle ouders die hieraan 

meegedaan hebben. Wat fijn dat het toch elk jaar weer lukt om dit door te laten gaan. De 

kinderen beleven er heel veel creatief plezier aan.  

Wat de workshop “stad bouwen” betreft komt de afronding na de meivakantie. Dit was 

ervoor niet meer te organiseren. Ouders van de kinderen die eraan meegedaan hebben 

krijgen hierover bericht.   

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Het team van Kaleidoscoop 


