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

jaargang 8, nr. 15.; 5 april 2018. 
 

INHOUD: 
1. Agenda komende weken 
2. Website bijgewerkt met 
3. Koningsspelen 
4. Kaleidosterren 
5. Medezeggenschapsraad 
6. Juf Britt 
7. Activiteiten: 5 mei 
8. Afsluiting schoolthema Culturele Haven 
9. Geplande ontruiming 

1. Agenda komende weken 
- Dinsdag 10 april: praktijkverkeersexamen groep 7 
- Woensdag 11 april: boomfeestdag groep 6 
- Vrijdag 13 april: onderwijstoneel voor de groepen 1 t/m 4/5 
- Maandag 16 april: schoolfotograaf (informatie heeft u al ontvangen van juf Aloysa) 
- 17 t/m 19 april: groep 8 CITO eindtoets 
- 17, 18 en 23 mei: groep 7 CITO entreetoets 
- Donderdag 19 april: Scoop nummer 16 
- Vrijdag 20 april: Koningsspelen met continurooster 
 

2. Website bijgewerkt met….. 
- De agenda is weer bereikbaar. 

 

 
 
3. Vrijdag 20 april doen wij mee met de Koningsspelen! 
Het belooft een gezellige, sportieve dag te worden. De kinderen mogen komen in kleding 
waarin ze goed kunnen bewegen en wat zou het leuk zijn als iedereen iets oranjes aan of op 
heeft! 
Voor een tussendoortje wordt gezorgd. De kinderen van groep 1 t/m4 zijn gewoon om     
12.15 uur vrij en de kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een continurooster  tot 14.15 uur.    
Zij lunchen met elkaar in de klas. Wilt u een lunch meegeven?  
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We starten de dag met het Koningsontbijt in alle klassen. Wilt u de kinderen donderdag 19 
april een bord, beker en bestek meegeven? 
Daarna gaan we naar buiten en doen we mee met de landelijke opening om 09.15 uur. Samen 
met dansschool UDX zullen wij dansen op het lied ‘Fitlala’ van Kinderen voor Kinderen en 
openen hierbij de Koningsspelen. 
De groepen  1 t/m 4 kunnen in groepjes kiezen voor verschillende activiteiten in en om de 
school. Voor elke klas zijn we op zoek naar ouders die een groepje willen begeleiden van 9.30-
11.00 uur. De inschrijflijsten hangen bij de deur. De kinderen zijn om 12.15u vrij.  
Groep 5 t/m 8 zal deze ochtend verschillende sporten gaan beoefenen waarbij de 
buurtsportcoaches en dansschool UDX een grote rol spelen.  
Wij hebben er veel zin en hopen op mooi weer! 
 
4. Kaleidosterren 

In een eerdere Scoop is er aangegeven dat de laatste Kaleidosterren  wordt verplaatst.   
De nieuwe datum is woensdag 20 juni.  

 
5.  Medezeggenschapsraad 

In Scoop nr.14 werd de aandacht gevraagd voor nieuwe leden voor onze 
medezeggenschapsraad. 1 ouder heeft interesse, hartstikke fijn. Volgend schooljaar willen 
we graag verder met een grotere bezetting, 3 mensen voor de personeelsgeleding en 3 
mensen voor de oudergeleding, wie komt onze MR nog meer versterken? Voor informatie 
kunt u terecht bij juf Wendy en juf Annette. 

 
6. Juf Britt 

Juf Britt, leerkracht in groep 4/5 heeft aangegeven volgend schooljaar weer te gaan 
studeren. Zij gaat de studie orthopedagogiek doen. Als leerkracht zullen we haar enorm 
missen maar snappen haar keuze volkomen. 

 
7. Activiteiten: 5 mei 

Op 5 mei wordt door het comité 5 mei een zeskamp georganiseerd voor kinderen van 8 
t/m 12 jaar. Het evenement is gratis en er zal voor een lunch gezorgd worden. Zie voor 
het volledige programma de bijlage. 
 

8. Afsluiting schoolthema Culturele Haven 
Door verschillende ouders werden wij erop attent gemaakt dat de uitnodiging aan de 
late kant was. Dit klopt en ik snap dat het lastig is om op het laatste moment e.e.a. te 
regelen. In de jaarkalender staat aan het begin van het schooljaar al aangegeven 
wanneer dit soort activiteiten plaats vinden, wellicht kunt u het dan eerder inplannen. 
 

9. Geplande ontruiming 
Vanmiddag om 13.30 uur hebben wij een geplande ontruiming geoefend, deze is vlot en 
goed verlopen. Er zullen nog 2 ontruimingen volgen, 1 bekend bij de leerkrachten daarna  
1 bekend bij BHV en directie. 
 

 
 

 

Met vriendelijke groet 
Het team van Kaleidoscoop 
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