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Beste ouders en/of verzorgers, 
Voor u Scoop nummer 8 met een lange agenda. Over de kerstactiviteiten kunt u meer 
lezen in de brief van de kerstcommissie. Deze zit als bijlage bij de Scoop net als een flyer 
van “Twee huizen”. De brief over de staking heeft u eerder deze week ontvangen, langs 
deze weg willen we jullie nogmaals bedanken voor jullie begrip. 

 
1. Agenda komende weken 

- Maandag 11 december: gaat groep 8 naar het Morgencollege 
- Dinsdag 12 december: staking 
- Donderdag 14 december: de kinderen kiezen voor het diner een bal  met een 

gerechtje van de kerstboom aan de deur van de klas 
- Woensdag 20 december: de groepen 1 t/m 6 maken kerststukjes 
- Donderdag 21 december: iedereen tot 12.15 u. school 
- Donderdagavond 21 december: de leerlingen worden vanaf 17.00 u. verwacht, er zijn 

kerstactiviteiten, zie de brief verderop in de Scoop 
- Donderdag 21 december: Scoop nummer 9 
- Vrijdag 22 december: alle kinderen om 12.15 u. vrij en start kerstvakantie 
- Maandag 8 januari: studiedag 
- Dinsdag 9 januari: weer naar school 
 

2. Website bijgewerkt met….. 
De foto’s van het Sinterklaasfeest zullen er binnenkort op komen. 
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3. Het Sinterklaasfeest 
Het Sinterklaasfeest op 5 december is goed en gezellig verlopen. Jammer genoeg kon 
buiten niet iedereen alles goed verstaan, dat nemen we mee in de evaluatie. Het bezoek 
op school was erg gezellig, de kinderen hebben genoten. Alle ouders en leerkrachten 
bedankt voor de goede organisatie en inzet. 

 
4. Vraag van de leerlingenraad   

Hoi Allemaal, 
Wij van de leerlingenraad willen heel graag meer planten in school. 
Hebben jullie leuke planten met pot voor ons op school. 
We willen graag de potten in de kleuren van ons logo. 
Het mogen kleine en grotere planten zijn. We willen de planten graag na de 
kerstvakantie. 
 
Groetjes Esmee Juffer en Josine Rinkel. 
Leerlingenraad 
 

 
5.  Parkeren 

Nu het kouder en natter is, wordt het parkeren rond de school drukker. Vooral op de 
dinsdag en donderdag. Naast de school bij de bouwplaats kan niet meer geparkeerd 
worden. Er wordt veel gebruik gemaakt van de parkeerplaatsen bij de Panta Rhei. Deze 
zijn als het druk is niet overzichtelijk. Zeker niet als er kinderen bij de ingang van het 
voetpad worden afgezet. Als u uw kind(eren) afzet graag op een parkeerplek gaan staan. 
We zijn aan het kijken of de gemeente hier ook nog iets in kan betekenen. 
 

6. Nationale voorleeswedstrijd 
Ook dit jaar doet groep 7 mee aan de nationale voorleeswedstrijd. Marieke Bon is 
gekozen om Kaleidoscoop te vertegenwoordigen. In januari krijgen we bericht wanneer 
de finale plaats gaat vinden. Alvast veel succes Marieke. 

 
7. Aanpassing Cito entree groep 7 

In de kalender stond de Cito entree voor groep 7 gepland op 17,18 en 19 april. Er is hier 
een wijziging in aangebracht. 19 april vervalt. De laatste dag wordt 23 april. Dit i.v.m. 
afwezigheid van juf Wendy voor studie op 19 april. Zij wil graag zelf aanwezig zijn bij de 
afname. 
  

8. Lichtplan 
Zoals u misschien al gezien heeft hangt er in de centrale hal een mooi lichtplan. Wij 
hebben dit gekregen van basisschool de Zevenster. Jan v/d Beek, ouder van twee 
kinderen bij ons op school heeft alles nagekeken en het ophangen gerealiseerd. Vanuit 
de ouderraad is het ophangsysteem bekostigd. Zevenster, Jan en ouderraad ontzettend 
bedankt. 
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9. Bericht vanuit het bestuur 
Afgelopen periode hebben wijzigingen plaatsgevonden in verband met de 
bestuurssamenstelling van Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ) en Stichting 
Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde (SIBZ). 
Voorzitter dhr. Taco Fekkes heeft eind vorig schooljaar afscheid genomen als voorzitter van 
het bestuur van onze stichtingen. Hij heeft vele jaren in de besturen zitting gehad. Ook langs 
deze weg willen wij hem hartelijk danken voor al zijn betrokkenheid en inzet voor het 
bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs en Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs in 
Zeewolde. 
Dhr. Ronald Boer is in november toegetreden tot beide besturen en heeft direct de 
voorzittershamer ter hand genomen. Ronald is ouder van basisschool de Toermalijn. Wij 
wensen hem een prettige tijd en een goede samenwerking toe. 
Isabella Costermans heeft afgelopen vergadering afscheid genomen. Ook zij heeft vele jaren 
zitting gehad in de besturen en heel veel betekend voor onze stichtingen. Dit als 
personeelsfunctionaris en vicevoorzitter. Isabella willen wij ook langs deze weg hartelijk 
danken voor haar inzet en betrokkenheid. 

 
De huidige samenstelling van de besturen is als volgt: 
Voorzitter:  Ronald Boer 
Penningmeester:  Anton Lok 
Secretaris:  Alex Langhout 
Lid:   Suzanna Rink 
Lid:   Connie van den Hengel 
Lid:   Richard van der Flier 

 
 

 

 
 

 
 

 

Met vriendelijke groet 
Het team van Kaleidoscoop 
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