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Nieuwsbrief van Interconfessionele Basisschool “Kaleidoscoop” schooljaar 2017 - 2018, 

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

jaargang 8, nr. 4.; 5 oktober 2017 

 

INHOUD: 

1. Agenda komende weken. 

2. Website bijgewerkt met 

3. Verdeling bij het optreden van de Kaleidosterren. 

4. Leerlingenraad. 

5. Verlichtingsactie 

6. Gevonden voorwerpen 

7. TSO 

8. Stukje korfbal 

9. Inzamelingsactie speelgoed voor kinderen van het asielzoekerscentrum. 

 

Beste ouders en verzorgers, hierbij de vierde Scoop met de nodige informatie en een 

leuk stukje over het korfbaltoernooi van Maud uit groep 5. Veel plezier met het lezen van 

de Scoop. 

 

1. Agenda komende weken 

- Woensdag 11 november: Kaleidosterren (verdeling verderop in deze Scoop) 

- 13 oktober: verlichtingsactie (zie nr. 5 in de Scoop.) 

- 13 oktober: herfstvakantie 

- 23 en 24 oktober: studiedagen. 

- 25 oktober: start workshops 

- 26 oktober: Scoop. 

- 5 november (zondag): Kerkschoolgezinsdienst (nadere informatie Scoop 26/10) 

 

2. Website bijgewerkt met: 

 

3. Verdeling bij het optreden van de Kaleidosterren.  

We hebben de groepen weer verdeeld over twee tijden zoals hieronder aangegeven. Dit 

schooljaar zijn de optredens van de Kaleidosterren op de woensdag. De ouders van de 

kinderen die optreden zijn van harte welkom. Alle kinderen komen door het jaar heen aan 

de beurt zodat alle ouders ook een keer kunnen meegenieten. Wanneer er jongere broertjes 

of zusjes zijn, zijn deze uiteraard welkom. De kinderen die optreden kunnen het spannend 

vinden. Daarom willen we vragen wanneer broertjes/zusjes het moeilijk vinden om stil te zijn 

even de centrale hal te verlaten. 

Van 11.30 tot 11.55 Van 12.00 tot 12.25 

Sprookjesklas  Kikkerklas  

Circusklas Sterrenklas  

ruimteklas Safariklas  
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Wilde dieren klas De maffe matrozen 

Smileyklas  Geronimoklas 

 Furrieklas  

 

4. Leerlingenraad. 

Onlangs zijn er in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen geweest voor de leerlingenraad. De 

kinderen die zich verkiesbaar stelden hebben verteld waarom zij een goede kandidaat 

zouden zijn en de klas heeft gekozen. De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit: 

Annabelle v/d Steen (8), Josine Rinkel (7), Yaron v/d Weerdt (6), Esmee Juffermans (5)en 

Beer Rhijnsburger 5 uit de 4/5 combinatiegroep). Ongeveer 1 keer per maand overleggen 

zij met Jolanda over wat leerlingen bezighoudt en activiteiten rond en in de school. 

 

5. Verlichtingsactie. 

Op vrijdag 13 oktober is er op school een verlichtingsactie onder leiding van onze 

verkeersouder Marieke Nooteboom samen met Theo Kerkhoven  en de leerlingenraad. 

Leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen die ochtend tussen 8.15 en 8.45 met hun fiets op  

hun licht laten controleren. Op het plein zijn vakken met groepsnummers getekend. 

 

6. Gevonden voorwerpen. 

Op donderdag 12 oktober liggen de gevonden voorwerpen in de centrale hal. Wilt u 

kijken of er spullen van uw kind(eren) bij liggen. Na de herfstvakantie brengen wij de 

spullen die over zijn naar het Leger des Heils. 

 

7. TSO 

Beste ouders en verzorgers,  

Na ruim 3 jaar liefdevol de TSO te hebben verzorgd, neemt mijn collega Linda Komdeur                

na de herfstvakantie mijn taken over als coördinator op de Kaleidoscoop. Vanuit organisatie 

krijg ik de mogelijkheid om aan mijn ambities te gaan werken en dat wilde ik natuurlijk niet 

laten schieten. Ik blijf in Zeewolde, ben regelmatig te zien en zal Linda de komende periode 

ondersteunen in haar nieuwe rol. 

Na de herfstvakantie kunt u voor al uw vragen terecht bij Linda Komdeur. Zij is per email 

te bereiken op Linda.komdeur@partou.nl 

 

Maar nu heb ik het stokje nog in handen en heb ik een belangrijke mededeling voor u. 

Gedurende het schooljaar controleer ik regelmatig de TSO contracten. In de praktijk zie 

ik vaak dat ouders wijzigingen niet op tijd doorgeven aan de klantenservice. Hierbij moet 

u denken aan: meer/ minder dagen, wijzigingen in dagen vb. van de dinsdag naar de 

donderdag, aanmeldingen of opzeggingen. Graag willen wij er u op wijzen dat het uw 

verantwoordelijkheid is  om deze wijzigingen tijdig door te geven aan onze 

klantenservice. U kunt ze bereiken op telefoonnummer: 088-2357500 (optie 1) of een 

mail te sturen naar: klantenservice@partou.nl 

        Met vriendelijke groet, 

        Suzanne de Graaf 
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8. Schoolkorfbaltoernooi. 

We gingen vrijdag  naar het Schoolkorfbaltoernooi . We hebben ook een paar keer geoefend. 

Maar toch geen beker gewonnen. We waren met vijf teams en ouders gingen ons coachen. 

Het was een leuke middag. 

 

Maud Kamps groep 5. 

 

9. Inzamelingsactie speelgoed voor kinderen in het asielzoekerscentrum  

 

Voor kinderen in het asielzoekerscentrum in Zeewolde worden nog tot en met aanstaande 

maandag 9 oktober specifieke donaties ingezameld op de tafel bij de uitgang van school;  

• muziekinstrumenten in alle soorten en maten, 

• stoffen, hand- of poppenkast poppen, 

• veel kinderboeken, 

• houten speelgoed (kapla, puzzels), 

• speelgoedautootjes 

• lego (Duplo, Techno) 

• bijenwas, vloeipapier en filiakrijt, 

• rieten of houten (opberg)manden in alle maten, 

• kamerplantjes en bloempotten in alle maten. 

De donaties worden gebruikt voor de aankleding en inrichting van het Vrolijke Nest. Een 

naschoolse kunstzinnige woonkamer met open atelier voor kinderen en jongeren die in het 

asielzoekerscentrum in Zeewolde verblijven. Met vrolijke kunstzinnige activiteiten biedt het 

Vrolijke Nest aan de kinderen psychosociale ondersteuning en ruimte voor 

talentontwikkeling.  

Een van onze ouders bezocht onlangs de open dag in het AZC en was geschokt over de 

sobere en geïsoleerde omstandigheden en zette naar aanleiding van de oproep van het 

Vrolijke Nest de actie in gang. Vragen: Carolien den Brok (moeder Marjolein en Joost, tel 06 

123 656 ).    

 

 

 

 

 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 
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