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

jaargang 8, nr. 13.; 8 maart 2018 
 

INHOUD: 
1. Agenda komende weken 
2. Website bijgewerkt met 
3. Kaleidosterren 
4. Boomfeestdag groep 6 
5. Palm Pasen 
6. Eerste prijs voor de groepen 3 
7. Snoep bij de lunch 
8. Start Dikkie Dik klas 
9. Schooltijden en overzicht houden in de kleutergroepen 
10. Informatie over het spreidingsbeleid binnen Zeewolde 

 
Beste ouders en/of verzorgers, 
Na een koude voorjaarsvakantie zijn we weer gestart. Er kon geschaatst worden, leuk 
voor veel kinderen. Helaas is de griep nog niet verdwenen. Voor de vakantie waren er 
veel kinderen ziek en na de vakantie is dat ook nog zo. Ook de leerkrachten zijn na de 
vakantie aan de beurt, velen zullen dat gemerkt hebben deze week. Door inval van duo-
collega’s en het verplaatsen van een verlofdag hebben we één en ander op kunnen 
vangen. Helaas hebben we ook drie maal een groep moeten verdelen. Hopelijk zijn we 
volgende week weer op volle kracht. 
 

1. Agenda komende weken 
- woensdag 14 maart: staking 
- woensdagavond 20.00 uur: MR vergadering 
 

2. Website bijgewerkt met….. 
- Aankondiging open dag op 4 april 

 
3. Kaleidosterren 

Op woensdag 21 maart staan optredens van de Kaleidosterren gepland. Deze gaan we 
verzetten. De speelzaal kan niet gebruikt worden dus hopen we later in het jaar naar 
buiten te kunnen of van de gymzaal in de Panta Rhei gebruik te  maken. Wanneer wij een 
datum hebben gepland laat ik u dat weten. 
 

4. Boomfeestdag 
De boomfeestdag voor groep 6 is verzet naar woensdag 11 april. Dit is tijdens de 
workshoprondes, daar gaan we een oplossing voor zoeken. We vinden dat dit wel door 
moet gaan voor de leerlingen van deze groep. 
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5. Aankondiging Palmpasen 

Voor in de agenda: 
      Palmpasen stokken maken 

Datum : zaterdag 24 maart 2018 
Tijd: 14:00u – 16:00u 
Palmpasen-gezinsviering 
Datum: zondag 25 maart 2018 
Tijd: 10:00u 
Locatie: Open Haven aan het Kerkplein 
 

 
 

      Opgeven? stuur een mail naar gezinsviering.sdz@gmail.com 
Vermeld daarbij wanneer je komt en met hoeveel. 
Werkgroep gezinsvieringen, Parochie Sterre der Zee 

mailto:gezinsviering.sdz@gmail.com
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6. Eerste prijs voor de groepen 3. 

Het is u vast niet ontgaan, de groepen 3 hebben de eerste prijs gewonnen bij de nieuw 
geopende Deka markt. Zij hebben een passend lied met een lip dub ingestuurd. De prijs : 
een periode fruit voor de hele school. Gefeliciteerd! 

 
7. Snoep bij de lunch. 

Wij vinden het op school fijn als de kinderen gezond eten. Dit geldt voor het tien uurtje 
en voor de lunch. Nu zien we de laatste tijd een toename van snoepjes bij de lunch. 
Andere kinderen zien dit en vinden dit niet altijd makkelijk. Wilt u alstublieft proberen 
geen snoep meer mee te geven? 

 
8. Start Dikkie Dik klas 

De Dikkie Dik klas is goed gestart, het was best spannend om te beginnen maar de 
kinderen voelden zich als snel thuis. Er zullen regelmatig kinderen bijkomen.  

 
9. Schooltijden en overzicht houden in de kleutergroepen 

Om 10 voor half 9 gaat de schooldeur open. Ik wil u vragen om ervoor te zorgen dat de 
kinderen op tijd op school zijn. De lessen beginnen ’s morgens om half 9. Fijn als u op tijd 
uit de klas bent, zodat de leerkrachten de dag met de kinderen kunnen beginnen. Ook bij 
de kleutergroepen is het fijn dat als u “weggetoverd” wordt, daar gevolg aan gegeven 
wordt. Dan kan de deur even dicht en kunnen de kinderen minder makkelijk achter 
ouders aanlopen naar de buitendeur. De leerkracht heeft dan meer overzicht. 
 

10. Informatie over het spreidingsbeleid binnen Zeewolde. 
Alle basisscholen in Zeewolde hebben kinderen van statushouders (vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning) op school. De ene school wat meer dan de andere maar verspreid over 
Zeewolde is een aantal klassen verrijkt met een leerling uit een andere cultuur. Wij zien dat 
als een goede ontwikkeling want hierdoor vindt veel uitwisseling van normen en waarden 
plaats en de kinderen leren om respectvol met elkaar om te gaan.  
  
Soms komen er bij de schooldirectie vragen van ouders die graag willen weten of 
statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) die in Zeewolde komen wonen, 
zelf kiezen voor een school of een school toegewezen krijgen.  Hieronder daarom een kleine 
uitleg over het zogenaamde spreidingsbeleid in Zeewolde. 
  
Alle basisscholen in Zeewolde hebben in goed overleg met gemeente Zeewolde afspraken 
gemaakt over de spreiding van kinderen van statushouders over de verschillende scholen.  
Zo worden er in Zeewolde ieder jaar enkele tientallen statushouders gevestigd. De gemeente 
wijst deze mensen een woning toe. Als het om een gezin met kinderen in de 
basisschoolleeftijd gaat, wordt in een overleg tussen de basisscholen en de gemeente 
bekeken welke scholen van de verschillende zuilen (openbaar, katholiek of protestant 
christelijk) het dichtst in de buurt van de toegewezen woning liggen. Vervolgens wordt 
gekeken of er plek is in de groepen waar de kinderen gezien hun leeftijd en hun niveau het 
best op hun plaats zijn. Valt er een school af, dan wordt de dichtstbijzijnde school van de 
betreffende zuil gezocht waar wel ruimte is. 
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Medewerkers van Vluchtelingenwerk krijgen vervolgens de namen van deze scholen door en 
zij gaan samen met de ouder(s) bekijken welke school bezocht gaat worden. Net als voor 
andere ouder(s) geldt ook voor statushouders dat zij hierin keuzevrijheid hebben.  
 
Zo zorgen we er samen voor dat alle kinderen, ook de kinderen van statushouders, op een 
goede plek terecht komen. 

 
 
 

 
 

 

Met vriendelijke groet 
Het team van Kaleidoscoop 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


