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1. Agenda komende weken 

• 6 t/m 9 juni: Avond vier daagse 

• 6 juni: Studiedag team; kinderen vrij 

• 7 juni: inschrijflijsten Portfolio gesprekken op de groepsdeuren.  

• 12 juni: Studiedag team: kinderen vrij  

• 13 juni: MR vergadering 

• 19 t/m 23 juni: Portfoliogesprekken 

• 19 juni: Vergadering bestuur 

• 23 juni: Scoop 19 
 

2. Website bijgewerkt met….. 

• Foto’s kleuterfeest 

• Foto’s moederdag door groep 4/5 

 

3. Entreetoets procedure 

Naar aanleiding van vragen van ouders over de entreetoets het volgende:  

Tussen scholen onderling (In het IB-netwerk) is afgesproken dat de uitslagen van de 

Entreetoets worden besproken met ouders en kinderen bij het laatste rapportgesprek. Op 

deze manier krijgt u de onderbouwde uitleg door de eigen leerkracht, met daarbij de relatie 

naar het portfolio. Zie ook punt 8 in deze Scoop.  

 

4. Schoolkamp volgend jaar 

We hebben volgend jaar een homogene groep 8. Deze groep zal dan ook op kamp gaan. Vorige 

jaren zijn ook groepen 7 op kamp gegaan (en zelfs een keer groep 6). Dit had te maken met 

de combinatie groepen en het doel van een kamp (positieve groepsvorming aan het begin van 

het schooljaar). Nu we de komende jaren homogene bovenbouw groepen hebben kunnen we 

teruggaan naar ons eerste uitgangspunt: Kamp is voor groep 8. 

 

5. Filmen musical groep 8 
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Op 5 juli viert groep 8 het afscheid van Kaleidoscoop met de  musical “herrie op het eiland”. 

Degene die dit al jaren doet, is dit jaar helaas verhinderd. Wie wil voor dit jaar zijn taak 

overnemen en tegelijkertijd een super musical meemaken van onze groep 8? Heel graag 

reactie naar juf Leonie: leonie@icbkaleidoscoop.nl  

 

6. Groepsverdeling schooljaar 16/17 

We zijn op dit moment bezig met de groepsverdeling, en voor volgend schooljaar is inmiddels 

duidelijk dat we met 11 groepen kunnen starten! De groei van Kaleidoscoop is zodanig dat dit 

mogelijk is. Daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Dit betekent dat we de volgende groepen 

kunnen maken.  

1) groep 1/2 

2) groep 1/2 

3) groep 1/2 

4) groep 3 

5) groep 3 

6) groep 4 

7) groep 4/5 

8) groep 5 

9) groep 6 

10) groep 7 

11) groep 8 

Dit betekent ook dat we bezig zijn met sollicitatieprocedures om de vacatures op te vullen.  

 

7. Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app 

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 de keuze van ebooks tijdens de les 

besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een 

interactieve challenge beschikbaar. Volgende week zullen er op school ook flyers in de 

groepen liggen.  

 

8. Portfoliogesprekken 

Woensdag 7 juni hangen de inschrijflijsten voor de Portfolio gesprekken weer op de 

groepsdeuren. In tegenstelling tot de gesprekken in februari zijn deze niet verplicht, 

behalve voor de ouders van kinderen uit groep 7. Voor hen wordt naast het portfolio ook de 

Entree toets besproken.  

 

9. Stagiaire 

Vanaf vorige week is Jafar als stagiaire klassenassistent bij ons gestart. Hij komt uit 

Afghanistan. Hij zal op de vrijdagen stage lopen bij meester Rody in de gymzaal voor de 

groepen 3 t/m 8. Daarnaast loopt hij stage bij juf Tanja in de taalklas.  De stageperiode 

loopt tot december 2017. 
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10. Buitenspeeldag  
Zeewolde Sportief en Gezond organiseert een buitenspeeldag op 14 juni. Zie de flyer 

hieronder voor meer details:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


