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Nieuwsbrief van Interconfessionele Basisschool “Kaleidoscoop” schooljaar 2017 - 2018, 
Website: www.icbkaleidoscoop.nl  E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl 

jaargang 8, nr. 6.; 9 november 2017 
 

INHOUD: 
1. Agenda komende weken 
2. Website bijgewerkt met 
3. Kaart in actie 
4. Eerste ronde workshops 
5. Verslagje van Sofie en Esmee uit groep 7 over de kerk school gezinsdienst 
6. Aanmelden broertjes/zusjes 
7. Stagiaire in de Circusklas 
8. Meester Joris heeft een dochter 
9. 11 steden tocht for kids  
10. Hulp gevraagd bij het Pietencircuit 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Hier Scoop nummer zes met onder andere een leuk stukje van Sofie en Esmee uit de 
Smileyklas over de kerk school gezinsdienst. Veel plezier met het lezen ervan.  

 
1. Agenda komende weken 

 
2. Website bijgewerkt met….. 

Op de website is de nieuwe schoolgids geplaatst met leuke foto’s van verschillende 
leerlingen. Met dank aan Sandra Croese (ouder van leerlingen op school) voor het maken 
van deze foto’s. 

 
3. Kaart in actie voor ons eigen podium 

U zult het misschien al gehoord hebben van uw kinderen: we zijn bezig geweest met het 
maken van een kerstkaart. De tekeningen die daarvoor gemaakt zijn worden eind deze 
week opgestuurd naar “Kaart in actie”, de organisatie waarmee we samen werken. Zij 
maken daar een mooie kaart van en openen een webshop voor elke leerling. Daarmee 
mag (dit moet niet) uw kind 1 of meerdere pakketjes kaarten verkopen. Deze transacties 
gaan via de een ideal betaling, kinderen gaan niet langs de deuren. Een deel van de 
opbrengst is voor school. Wij willen de opbrengst gebruiken om te sparen voor een 
podium. Binnenkort hoort u meer. 

 
4. Eerste ronde workshops 

De eerste ronde workshops hebben we gisteren afgesloten, het was een groot succes, 
met dank aan ouders en leerkrachten. De kinderen hebben mooie dingen gemaakt en 
leuke activiteiten ervaren.  
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5.  Kerks school gezinsdienst van 5 november 2017. 
Op zondag 5 november 2017 was de kerk school gezinsdienst. Toen je binnen kwam zag 
je foto’s van de school op het bord. Kinderen konden zich opgeven. Het thema was veilig. 
Elk kind nam een blok mee daar gingen ze een muur van maken. Groep 5 had een filmpje 
gemaakt over waar ze zich veilig voelen. Groep 3 en 4 een leuk proefje over wat steviger 
is, zand of steen. Groep 6 had een gebed gemaakt en groep 7 ging een gedicht voorlezen. 
De kinderen hadden een lied geleerd op school en die gingen we ook zingen. 
 
Het was een leuke dienst! 
 
Sofie v/d Kolk en Esmee de Boer. ( de Smileyklas) 

 
6. Aanmelden broertjes/zusjes 

Om inzicht te krijgen in de groei van de kleuterbouw is het fijn wanneer broertjes en 
zusjes van kinderen die al op Kaleidoscoop zitten worden aangemeld. Wanneer zij drie 
jaar worden is dat een goed moment. Een inschrijfformulier is te verkrijgen bij Jolanda 
van Duinkerken. 

 
7. Stagiaire in de Circusklas 

Afgelopen week is Ramin begonnen met haar stage in de Circusklas, zij zal op de 
donderdagen en vrijdagen aanwezig zijn. Wij wensen haar veel plezier bij haar stage. 
 

8. Meester Joris een dochter 
Afgelopen dinsdag is onze vakleerkracht gym, meester Joris, vader geworden van een 
gezonde dochter genaamd Floortje. Meester Joris heeft twee weken verlof, meester 
Robin zal hem de komende twee dinsdagen vervangen. Meester Robin is bekend bij de 
meeste leerlingen.  

 
9. Elfstedentocht4Kids (geplaatst op verzoek van de stichting War Child) 

Op zondagochtend 21 januari 2018 vindt de 3e editie van de Elfstedentocht4Kids plaats 
op de 3-kilometer ijsbaan van Flevonice in Biddinghuizen. Kinderen kunnen samen met 
hun school, klas, ouder(s), vrienden, familieleden of schaatsvereniging meedoen aan 
deze tocht. Klûnen, schaatsen en zoveel mogelijk stempels verzamelen. Super leuk, 
toch?  
 
Flevonice biedt deze dag gratis toegang, wat te gek is. Wel willen ze door middel van 
deze oer Hollandse sport wat terug doen voor kinderen die opgroeien in oorlog. Daarom 
willen we samen met alle schaatsers die meedoen zoveel mogelijk oorlogskinderen 
helpen. Hoe? Door mee te doen aan de schaatsactie voor War Child. 
 
Door mee te doen aan de schaatsactie voor War Child krijgt ieder kind gratis toegang tot 
de ijsbaan, een gratis (proef)lidmaatschap van de War Child Kidsclub en een toffe 
goodybag. Hoe gaaf is dat?! Het enige wat de kinderen hoeven te doen is een minimum 
bedrag van 11 euro aan sponsorgeld ophalen voor War Child! Voor 11 euro helpt War 
Child een oorlogskind. Twee maanden lang. 
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10. Hulp gevraagd bij het Pietencircuit 
 
Beste ouders, opa’s en oma’s, grote broers en zussen, buren en iedereen die zin heeft in 
een gezellige  Pieten ochtend, 
 
Op woensdag 22 november organiseren wij voor de kinderen van groep 1 t/m 5 een 
Pietencircuit. 
Tijdens dit feest gaan de kinderen, in groepjes, Sint en Pieten spelletjes doen in de 
school. 

      Voor de kinderen is deze ochtend één groot feest! 
Wij zijn op zoek naar mensen die ons kunnen helpen. 
Er is (heel veel) hulp nodig bij het begeleiden van de groepjes en bij het assisteren van de 
spelletjes. 
We starten om  10.30 uur en zijn rond 12.00 uur uitgefeest. 
U kunt zich aanmelden op de lijst die bij de deur van de klas hangt. 
 

Alvast bedankt!  
Groetjes, 
De Sint commissie 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 
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