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Beste ouders en verzorgers, 

Na een wat langere herfstvakantie met overwegend mooi weer zijn we weer fijn van start 

gegaan. Het team is op maandag en dinsdag gestart met twee waardevolle studiedagen. We 

hebben ons onder andere bezig gehouden met groepsoverzichten en het gedragsprotocol. 

We hebben de dagen afgesloten met een aantal uren teambuilding. 

 

1. Agenda komende weken 

- 30-10 t/m 3-11 open week (nr. 3 in de Scoop) 

- 31-10 Informatie avond voor groep 8 van de Levant op Kaleidoscoop om 19.30 uur 

- 01-11 Open ochtend (nr. 4 in de Scoop) 

- 05-11 Kerkschoolgezinsdienst in de Levant (nr. 5 in de Scoop) 

- 07-11 t/m 09-11 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 

- 08-11 MR vergadering 

- 09-11 Scoop 

 

2. Website bijgewerkt met….. 

Informatie over de ouderraad. 

 

3. Open ochtend 

Woensdag 1 november is de open ochtend. De school kan bezocht worden door mensen 

die zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun kind. De rondleidingen zullen 

gedaan worden door ouders van de school en leerlingen van de leerlingenraad. 

 

4.  Kerk school gezinsdienst 

Zondag 5 november van 10.00 uur tot 11.00 uur is onze jaarlijkse kerk school 

gezinsdienst. Deze viering is laagdrempelig en ongedwongen om zo kinderen mee te 

laten maken op welke manier je geloof kan beleven. Dat ondersteunen wij als 

interconfessionele school. Het gaat om een sfeervol en vrolijke samen zijn. Uit ervaring 
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blijkt dat kinderen het leuk vinden hier aan deel te nemen. Dit jaar is deze in 

samenwerking met de EGZ in de Levant. Op school zijn wij al een aantal weken bezig met 

het voorbereiden van deze bijeenkomst actief. Alle groepen dragen hun steentje bij. Bij 

de deuren van de klassen hangen formulieren waarop u aan kunt geven of u komt. Het 

wordt vast weer een leuke dienst. Na de dienst is er koffie en thee. 

 

5. Ziekmelding van uw kind 

Als uw kind ziek is, is het fijn dat u belt naar de school. De laatste tijd wordt er ook wel 

geappt of gemaild, deze worden niet of zelden in de ochtend gelezen. 

 

6. Sportinstuif op maandag en woensdag. 

Iedere maandag kunnen kinderen van 16.00 uur tot 17.00 uur komen sporten in Gymzaal 

Polderwijk. Tijdens de sportinstuif vinden er iedere week verschillende sport- en 

spelactiviteiten plaats. De Sportinstuif staat onder leiding van een buurtsportcoach van 

Zeewolde Sportief en Gezond. Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zijn van harte 

welkom. Deelname aan de instuif is gratis. Van kinderen die jonger dan 6 jaar zijn wordt 

verwacht dat er ouders en/of verzorgers aanwezig zijn. 

Ook op woensdag 25 oktober gaat de Sportinstuif weer van start. Iedere woensdagmiddag 

kunnen kinderen van 14.00 uur tot 15.30 uur vrij komen spelen en meedoen aan 

activiteiten die zij leuk vinden. Deze Sportinstuif vindt plaats in sporthal het Baken aan de 

Horsterweg 25. De Sportinstuif staat ook onder leiding van een buurtsportcoach van 

Zeewolde Sportief en Gezond. Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zijn van harte 

welkom. Deelname aan de instuif kost €2,- euro per keer. Tijdens de instuif krijgen 

deelnemers een gezonde lekkernij. Van kinderen die jonger dan 6 jaar zijn wordt ook hier 

verwacht dat er ouders en/of verzorgers aanwezig zijn. 

 

7. Open week. 

Zoals u waarschijnlijk al bij de klassendeuren hebt zien hangen is het volgende week 

weer open week. U kunt als ouder/ verzorger een half uur meekijken in de klas bij uw 

kind(eren). Hieronder de spelregels voor de open week. Heel veel plezier. 

 

SPELREGELS   “OPEN   WEEK” 

 

 

• bezoek in de klassen alleen op de aangegeven tijden per klas. 

 

• tijdens het bezoek in de klas is het niet toegestaan om foto  - en/of video-opnamen te 

maken.  

 

• u wordt uitdrukkelijk verzocht zich te houden aan de tijden & groepen zoals die vermeld 

staan op de uitnodiging. Tijden van wisselen (elk half uur) worden niet aangegeven, dus 

graag zelf in de gaten houden. 

 

• de open week mag niet ten koste gaan van de kinderen, het onderwijs en het werken in 

de groep. Rust op school is ook tijdens de open week van groot belang.  
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• het is niet toegestaan om peuters of baby’s mee te nemen tijdens uw groepsbezoek. 

 

 

• als de vaste groepsleerkracht op de dag van uw bezoek ziek zou zijn en er staat een 

vervanger voor de klas, dan kan het bezoek helaas geen doorgang vinden. We maken dit 

kenbaar via klasbord of op de deur van de klas. U zult op een ander moment worden 

uitgenodigd. 

 

• tijdens uw bezoek zijn de kinderen en leerkrachten gewoon aan het werk. Tijd voor het 

beantwoorden van vragen of een gesprek is er op dat moment niet. 

 

• als u nog iets kwijt wil naar aanleiding van uw bezoek kan dat op het evaluatie formulier, 

deze liggen in de centrale hal. Uw formulier kunt u in de doos die daarbij staat 

deponeren. 

 

• mocht u onverhoopt op de voor u gereserveerde tijd verhinderd zijn, neem dan 

alstublieft aan het begin van de dag contact op met de desbetreffende 

groepsleerkracht(en).  

 

 

8. Bijlage: 

In de bijlage een uitnodiging voor de herfstgezinsviering  omtrent Allerheileigen van de 

Parochie Sterre der Zee. 

  

 

 

 

 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 
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