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

jaargang 8, nr.7 .;  23 november 2017 
 

INHOUD: 
1. Agenda komende weken 
2. Website bijgewerkt met 
3. Kaart in actie 
4. Wijziging tijden Kaleidosterren 
5. Voorstelling Mad Science 
6. Het Sinterklaasfeest 
7. Veranderingen bezetting stilteruimte 
8. Op zoek naar kunstkerstbomen 
9. LOCT 
10. Bijlagen 

 
Beste ouders en/of verzorgers, 
Scoop nummer acht voor jullie. Er staat interessante informatie in, van Sint tot kerst en 
organisatorische veranderingen binnen school. Veel plezier met het lezen ervan. 
 

1. Agenda komende weken 
- 28 november: groep 8 naar het CCNV 
- 29 november: Kaleidosterren (nr. 3 in de Scoop) 
- 30 november: voor alle groepen voorstelling Mad Science (nr. 4 in de Scoop) 
- 4 december: studiedag, alle leerlingen vrij 
- 5 december: Sint op school en continurooster 
- 7 december: Scoop nr. 8 
 

2. Website bijgewerkt met…. 
- De nieuwe voorzitter van het bestuur stelt zich voor 
- Wijzigingen bereikbaarheid TSO en BSO 
 

3. Kaart in Actie 
De webwinkels voor de kinderen om hun kerstkaarten te verkopen staan klaar. Morgen 
krijgen de kinderen een persoonlijke kaart mee met daarop de uitleg en het adres van 
hun  persoonlijke pagina op het internet. De webwinkels staan open tot 6 december. De 
bestelde kaarten zullen 15 december op school worden aangeleverd. Als jullie inloggen 
spreekt het voor zich, als er vragen zijn hoor ik het graag. Veel plezier met de actie. 
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4. Wijzigingen tijden Kaleidosterren 
De tweede voorstelling komt eraan, de kinderen hebben er al zin in. De afgelopen keer 
hebben we gemerkt dat de tijden niet goed liepen daarom hieronder de gewijzigde tijden 
met daarbij nog een keer de groepen. Na de tweede voorstelling ruimen we dit keer de 
stoelen niet op, zie nr. 4 in deze Scoop. 
 

11.15-11.40 uur 
Sprookjesklas  
Circusklas 
Ruimteklas 
Wilde dierenklas 
Smileyklas                                    

 
            11.45-12.15 uur 

Kikkerklas 
Sterrenklas 
Safariklas 
De Maffe Matrozen 
Geronimoklas 
Furrieklas                                     

 
5. Voorstelling Mad Science 

Woensdag 30 november worden er 2 voorstellingen gegeven, 1 voor de groepen 1 t/m 3 
van 9.00 u. tot 9.30 u. en 1 voor de groepen 4 t/m 8 van 9.45 u. tot 10.15 u. Aan het 
einde van die dag krijgen de kinderen een flyer mee. Na de kerstvakantie wordt er een 
naschoolse activiteit, gericht op techniek, op school gestart. Alle informatie daarover 
vindt u in de flyer die de kinderen mee krijgen. 

 
 

 
6. Het Sinterklaasfeest. 

De school is weer mooi versierd door ouders en leerkrachten en het Pietencircuit 
afgelopen woensdag was een groot succes. De kinderen hebben genoten, dank jullie wel 
voor de inzet daarvoor. Vanaf vrijdag 24 november mogen de kinderen hun schoen 
meenemen om deze op 28 november te zetten op school. 
Dinsdag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten ook bij ons op school. Begin 
volgende week krijgen de kinderen een brief met daarin de nodige informatie. 
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7. Verandering bezetting stilteruimte en de inzet van de onderwijsassistenten 

De begeleiding in de stilteruimte gaat veranderen. Juf Anita is al jaren een bekend 
gezicht in de stilteruimte, ook juf Lianne is bekend daar. In overleg gaan juf Anita en 
Lianne andere taken verrichten op hun werkdagen, zij zullen meer betrokken worden bij  
de groepen waar extra hulp nodig is. Uiteraard blijft er begeleiding in de stilteruimte, dit 
gaan juf Jolanda de Nijs en juf Anja Boomsma doen, respectievelijk op maandag t/m 
woensdag en de donderdag en vrijdag. Welkom op de Kaleidoscoop. 
 

8. Op zoek naar kunstkerstbomen 
Na het Sintfeest wordt de school omgetoverd in kerstsfeer. Daarvoor zijn wij nog op zoek 
naar kunstkerstbomen. Wie heeft er nog 1 thuis die misschien niet meer gebruikt wordt? 
 

9. LOCT (leer en ontdek centrum techniek) 
Het LOCT maakt technieklessen mogelijk voor basisschoolleerlingen, alle groepen 5 t/m 8 
in Zeewolde maken daar gebruik van. 
Het LOCT is op zoek naar vrijwilligers, mensen die het leuk vinden om groepen te 
begeleiden, iets in de planning of marketing te doen of opdrachten te ontwikkelen. Heeft 
u of iemand in uw omgeving daar tijd voor en zin in dan kunt zich wenden tot René van 
de Lustgraaf de voorzitter van het LOCT. Zijn telefoonnummer is 0681084672 

 
10. Bijlagen 

- Gezinsviering kerst 
- Brief van de boswachter 
- Uitnodiging voor kinderen die communie gaan doen 

 
 

 
 

 

Met vriendelijke groet 
Het team van Kaleidoscoop 
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