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

jaargang 8, nr. 11.; 25 augustus 2017 
 

INHOUD: 
1. Agenda komende weken. 
2. Website bijgewerkt met 
3. Mensen voor de TSO gevraagd 
4. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad stelt zich voor. 
5. Voortgang instroomgroep 
6.   Letterfeest groep 3  
7.   Bijlage: nieuwsbrief van de Zeeluwe 
 

 
Beste ouders en/of verzorgers, 
Voor jullie Scoop nummer 11. Een korte dit keer. Op school zijn de CITO afnames achter 
de rug. De leerkrachten zijn druk doende de rapporten te maken. Ook de tweede cyclus 
workshops is afgerond. Het was weer een groot succes. Alle ouders en leerkrachten weer 
ontzettend bedankt voor jullie inzet. 
 

1. Agenda komende weken 
Vrijdag 2 februari: studiedag, leerlingen vrijdag vrij 
Vrijdag 9 februari: portfolio gaat mee 
Maandag 12 februari: deze week de portfolio gesprekken 
Woensdag 14 februari: Kaleidosterren 
Donderdag 15 februari Scoop nummer 12 met een verslag van het bezoek aan het Anne 
Frank huis en een verslagje van het bioscoopbezoek van de groepen 5 en 6. 
21 februari: groep 6 boomfeestdag  
24 februari: voorjaarsvakantie 
 

2. Website bijgewerkt met….. 
 

- MR leden uit de oudergeleding stellen zich voor. 
 

3. VRIJWILLIGERS GEZOCHT TUSSENSCHOOLSE OPVANG KALEIDOSCOOP 

Altijd al met kinderen willen werken? Dan is dit je kans! Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die samen met ons de kinderen een ontspannen overblijf willen 
aanbieden. 
Als vrijwilliger ontvang je een vergoeding van € 10,- netto per keer en ben je minimaal 1 
dag per week beschikbaar tussen 12:00uur  en 13:15 uur.  

Interesse? Neem contact op met onze coördinator via: linda.komdeur@partou.nl 

 

http://www.icbkaleidoscoop.nl/
mailto:info@icbkaleidoscoop.nl
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4. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad stelt zich voor 
Begin dit schooljaar is Machiel van Staveren begonnen als voorzitter bij onze MR. 
Lopende het schooljaar is Marike van den Ham aangesloten en neemt nu de rol van 
Jessica over als secretaris. De MR neemt afscheid van Jessica, zij heeft zich vele jaren 
ingezet voor de MR, vanuit het team ontzettend bedankt daarvoor. Hieronder stellen 
Machiel en Marike zich voor. 

Voorzitter: Machiel van Staveren 

 

Mijn naam is Machiel van Staveren. Ik ben 41 jaar, getrouwd met Patricia en vader van Emma 
(groep 1). Wij wonen sinds 2007 met veel plezier in Zeewolde en zijn onlangs naar Zuid 
verhuisd. Ik ben in het dagelijks leven toezichthouder bij de RUD Utrecht. Ik vind het 
belangrijk om een substantiële bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en groei van de 
Kaleidoscoop. Ik ben van mening dat je als ouder heel dicht betrokken kan zijn bij de school 
dan in deze functie. Ik ben voor vragen bereikbaar op het emailadres mr@icbkaleidoscoop.nl. 

Secretaris: Marike van den Ham 

 
Mijn naam is Marike van den Ham, ik ben 33 jaar, getrouwd met Raymond en moeder van 
Danique (groep 3), Lynn (groep 1) en Luna (2 jaar). Wij wonen sinds 2007 met veel plezier in 
Zeewolde en zijn in 2015 naar de Polderwijk verhuisd. Ik heb de opleiding Personeel & Arbeid 
op het Windesheim afgerond. In het dagelijks leven ben ik HR manager bij een bedrijf dat 
werkzaam is in de bouw en industrie.  
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Door werk en gezin 
is het niet altijd mogelijk om dit in de klas te doen, daarom heb ik gekozen voor deelname in 
de MR. Ik vind het leuk om mee te denken over beleid en begrotingen.  

    
5. Voortgang instroomgroep 

Aan de BSO van Partou is beloofd dat zij dit jaar in het lokaal mogen blijven waar zij nu 
zitten. We hebben veel mogelijkheden bekeken om de instroomgroep te huisvesten. We 
hebben gekozen voor de ruimte waar nu de stilteruimte is. De stilteruimte krijgt een deel 
van de speelzaal. We willen dit in de laatste week voor de voorjaarsvakantie realiseren. 
Een planning daarvoor is in de maak. Als er een paar ouders zijn die op een ochtend 
kunnen helpen met de meubels van de stilteruimte naar beneden brengen hoor ik dat 
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graag. Wij hebben nog geen leerkracht voor deze groep gevonden maar zijn daar druk 
mee bezig. 
 

6. Letterfeest groep 3 
Vanmiddag was het feest bij de groepen 3, alle kinderen kennen bijna alle letters. (een 
aantal is nog niet aangeboden zoals de x,c,y en q, deze komen later dit jaar aan de beurt) 
’s Middags werden zij verrast, ze begonnen met het knutselen van een feesthoedje 
gevolgd door een speurtocht. Daarna was er nog cake versieren met je eigen letter. Als 
grootste verrassing was daar de diploma uitreiking in aanwezigheid van veel ouders. 
Gefeliciteerd allemaal. 
  

7. Bijlage 
- Nieuwsbrief van de Zeeluwe 
 

 
 

 

Met vriendelijke groet 
Het team van Kaleidoscoop 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


