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1. Agenda komende weken 

• 29 juni: afscheid meester Aart 

• 30 juni: ouderbedank activiteiten (zie ook punt 6 van deze Scoop) 

• 3 juli: Musical groep 8 voor de kinderen van de school 

• 4 juli: 14.00 Afscheidsviering door de school van de kinderen van groep 8 

• 5 juli: Afscheidsavond groep 8 met hun musical 

• 6 juli: Continu rooster; 14.00 uur mogelijkheid om afscheid te nemen van juf Sandra en 

juf Calliste 

• 7 juli: Opruimdag voor het team; kinderen vrijdag 

• 8 juli: start zomervakantie 

• 20 augustus: startzondag: dienst in “open Haven” van 10.00 tot 11.00 uur. Daarna open 

school van 11.30 tot 12.30 uur: kennismaken met de nieuwe groep, de juf en mogelijkheid 

tot inschrijving voor een startgesprek met de juf.  
 

2. Website bijgewerkt met….. 

• Foto’s “Verwendag voor moeder” viering 

• Foto’s water/natuur excursies van de groepen 3/4 en 4/5 

• Foto’s verjaardag vrolijke vogeltjesklas  

 

3. PO in actie 

Vanuit de MR ondersteunen we de actie van PO in actie op 27 juni aanstaande. Ook hebben we 

de petitie ondertekend en vragen ouders die zich kunnen vinden in het standpunt van PO in 

actie om hetzelfde te doen. We vinden het belangrijk dat leerkrachten ruimte en aandacht 

mogen vragen voor de werkomstandigheden. Ze zetten zich dagelijks in voor de toekomst van 

onze kinderen.  
 

 link naar de petitie https://www.pofront.nl/petitie/. 
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4. Afscheid logopedie juf Karin 

De gemeente heeft besloten te stoppen met de preventieve logopedie en dat betekent dat 

dit mijn laatste schooljaar is als logopediste op school. Per 1 augustus ga ik op zoek naar een 

andere baan. 

Vele jaren heb ik met heel veel plezier op verschillende scholen in Zeewolde gewerkt en met 

pijn in mijn hart neem ik dan ook afscheid. 

Ik zal de scholen en kinderen zeker missen, maar wie weet waar we elkaar nog tegenkomen. 

 

Groetjes, 

Juf Karin 

 

5. Vakantie rooster 

Bij vergelijking van het vakantierooster op de website en de online agenda lijkt een verschil 

te zijn.  

Voor de duidelijkheid: de laatste vrijdag (7 juli) voor de zomervakantie hebben de kinderen 

geen school meer. In de online agenda staat die niet aangegeven als zomervakantie, omdat die 

dan nog niet begonnen is, maar als opruimdag waarop de ll vrij zijn.  

 

6. Ouder-bedank activiteiten 

Als u heeft geholpen het afgelopen jaar (met wat dan ook) dan wordt u op 30 juni om 12.00 

uur gevraagd om te gaan zitten op onze tribune buiten. Wat er dan gaat gebeuren is nog een 

verrassing! Zet eventuele bescheidenheid opzij en laat het over u heen komen….. 

We zijn heel blij met u, die als ouder ertoe bijdraagt om van alles mogelijk te maken. Dat 

varieert van rijden naar de bibliotheek tot het meewerken aan workshops.  

Van harte welkom!  

 

7. Juf Jessica Boonen stelt zich voor 

Hoi kinderen en ouders/verzorgers van  Kaleidoscoop! 

Ik ben Jessica Boonen-Zumbrink, oftewel juf Jessica. Met mijn 

man woon ik alweer 9 jaar in het prachtige Zeewolde. Samen 

hebben we een dochtertje van ruim 3,5 jaar en een zoontje van 

bijna 1 jaar.  

Na de zomervakantie mag ik naast juf Hetty op woensdag, 

donderdag en vrijdag les gaan geven aan groep 1-2. Ik heb veel zin 

om op de Kaleidoscoop te gaan starten en binnen verschillende 

thema's betekenisvolle lessen te gaan geven die goed aansluiten bij de belevingswereld van 

de kinderen in de klas. Betrokken kinderen betekent immers een enthousiaste klas met 

plezier voor iedereen! 

Hiervoor ben ik 10 jaar lang juf geweest in Huizen. Van kinds af aan wilde ik al (kleuter)juf 

worden en koos tijdens mijn opleiding op de Marnix Academie te Utrecht voor 'het jonge 

kind'. Door stages ben ik uiteindelijk in steeds hogere groepen gaan werken en heb 

uiteindelijk, met veel plezier, heel wat jaren les gegeven aan groep 7. Ik vind het een héél 

leuke uitdaging om, binnen een (voor mij) nieuwe school en nieuw team, met kleuters te mogen 

gaan werken! Ik hoop u en de kinderen snel te ontmoeten en elkaar goed te leren kennen.  

Samen leggen we voor de kinderen een goede basis en maken we er een leuk schooljaar van! 
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8. Juf Susan van Campen stelt zich voor 

Beste ouders,  

 

 Ik ben Susan van Campen en ik woon samen met mijn vriend 

in Zeewolde, waar ik ook geboren ben. 

 

Na 7 jaar gewerkt te hebben in Almere, mag ik nu gaan 

werken op de Kaleidoscoop in de Sprookjesklas. De school 

past er goed bij de visie die ik heb op onderwijs, spelend 

leren en aansluiten op wat de kinderen nodig hebben. 

 

Ik heb heel veel zin in om aan de slag te gaan op de 

Kaleidoscoop! 

 

Tot maandag of tot volgend jaar! 

 

Groetjes Susan 

 

9. Juf Marieke Bos stelt zich voor 

Beste  ouders, 

Ik was nog niet weg of ik ben alweer terug �! 

Wat ben ik ongelooflijk blij met mijn -nu vaste!- 

baan op de Kaleidoscoop, na een invalperiode 

van augustus 2016-april 2017. Ik zie er naar uit 

om het komende schooljaar, weer samen met 

mijn hele leuke collega juf Almar, aan de slag te 

gaan in groep 5. Voor een heel aantal kinderen 

ben ik al een bekende, dus ik ga ervan uit dat 

de kinderen weer gauw wennen in de nieuwe 

groep! 

Even kort iets over mezelf. 

In 1995 ben ik in Rotterdam afgestudeerd aan de PABO en sindsdien heb ik op veel 

verschillende Nederlandse, maar ook Internationale scholen gewerkt. In mijn vrijgezellen 

jaren reisde ik hiervoor drie jaar af naar China, Oeganda en Amerika. En met ons gezin zijn 

we van 2010-2013 werkzaam geweest in Cambodja op een school waar 32 nationaliteiten 

vertegenwoordigd waren en we organiseerden o.a. ambulante hulpverlening in de 

sloppenwijken.  

Momenteel woon ik, samen met mijn man Erik, twee kinderen Floortje en Micha van 13 en 11 

jaar, een kat en twee hamsters in Harderwijk.  

Ik hou van mensen, van goede gesprekken, wandelen, fietsen, alles in/op/rondom water, 

reizen, lachen, bloemen en alles wat met kinderen te maken heeft.  

Als juf zal ik mijn uiterste best doen om uw kind goed te leren kennen en een fijne sfeer te 

creëren in de klas. Ik vind het heel belangrijk dat uw kind zich geliefd en veilig voelt in de 

groep en zich van daaruit op alle vlakken nog meer gaat ontplooien. Ik vind het heel belangrijk 

om ook te horen wat de kinderen graag willen leren en zal dit zo goed mogelijk inpassen in de 

dagelijkse lessen. En aan creativiteit zal uw kind niks tekort komen dit jaar, daarvan bent u 

verzekerd. 

Graag ben ik in contact met u, voelt u zich vrij om me aan te spreken! 

Hartelijke groet, 

Marieke Bos-Bezemer 
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10. Juf Britt van den Hoven stelt zich voor 

 
Beste ouders, 

De meesten zullen mij al kennen, want dit jaar liep ik mijn 

eindstage op de Kaleidoscoop in groep 5/6. Nu ben ik 

afgestudeerd en heb ik het geluk dat ik hier mag blijven werken! 

Volgend jaar ben ik de juf van groep 4/5 en zullen jullie mij nog 

vaak zien. Ik hoop op een mooi jaar waarin ik veel zal leren en 

ontdekken. Je mag altijd langskomen voor vragen. 

 

Groeten,  

Britt van den Hoven 

 

 

 
 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


