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

jaargang 8, nr. 16.; 19 april 2018 
 

INHOUD: 
1. Agenda komende weken 
2. Website bijgewerkt met 
3. Sportdag 
4. 4 mei 
5. De boomfeestdag door Yaron van de Weerdt uit groep 6 
6. Schooltoneel  door Beer Rhijnsburger uit groep 5 
7. Aankondiging avondvierdaagse 
8. Vooraankondiging typetuin 
9. Voorzitter en penningmeester schooltoneel 

 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Dit is de laatste Scoop voor de meivakantie, het schooljaar schiet al aardig op. De eind 
CITO groep 8 is afgerond, groep 7 heeft maandag de laatste CITO entree dag. De laatste 
workshopronde wordt aanstaande woensdag afgerond. Er zijn weer mooie dingen in de 
maak, lekkere gerechtjes gemaakt en veel geleerd in onder andere de natuur of op ICT 
gebied. Alle ouders en leerkrachten bedankt voor jullie inzet. In deze periode is er ook 
Spaanse les en Engelse les gegeven aan kinderen uit respectievelijk groep 5/6 en 7/8. 
Annelies en Karin dank jullie wel. Er zijn leuke activiteiten geweest van twee van deze 
activiteiten ziet u een verslagje van leerlingen. Veel plezier met het lezen ervan. 
Volgende week een “gewone” week, op vrijdag vrij en dan lekker vakantie. 
 

1. Agenda komende weken 
- Vrijdag 20 april: Koningsspelen (informatie zie Scoop nr. 15) en rare haren dag 
- Maandag 23 mei: groep 7 CITO entree, laatste dag 
- Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei: meivakantie 
- Woensdag 16 mei: sportdag groepen 5 t/m 8 
- Donderdag 17 mei: Scoop nr. 17 

 
2. Website bijgewerkt met….. 

 
3. Sportdag 

Op woensdag 16 mei is de jaarlijkse sportdag voor de groepen 5 t/m 8. De leerlingen van 
de groepen 1 t/m 4 gaan naar school. De leerlingen van groep 4  van juf Britt mogen die 
ochtend bij groep 4 van juf Hetty aansluiten. Op woensdag 25 april krijgen de leerlingen 
de benodigde informatie mee naar huis. 
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4. 4 mei 
Op vrijdag 4 mei is op de begraafplaats de jaarlijkse kranslegging. Voor Kaleidoscoop 
zullen Nienke Lammers en Isa Veldman meelopen in de stille tocht. De stille tocht 
vertrekt om 19.00 uur van de Zeewolderhoek. Belangstellenden  zijn welkom om mee te 
lopen. 

 
5.  De boomfeestdag, door Yaron van de Weerdt 

We moesten heel vroeg verzamelen om naar het hek te fietsen waar het gehouden 
werd. Toen we er waren gingen we verzamelen en er waren 6 andere scholen aanwezig. 
Toen kwam er een vrouw het podium op en zij zei mijn vlieger is weg. Ze zei ik was aan 
het vliegeren en toen brak het touwtje en toen vloog hij in de richting van de bomen, ze 
zei dat ze erachter aan gerend was en het vloog verder en verder. Toen kwam er een 
bever en die had de vlieger gevonden in een boom. Een paar minuten later gingen we 
dansen en toen het liedje klaar was werden we naar een begeleider gebracht. Daar 
kregen we de regels te horen en daarna kregen we een startsein en toen mochten we 
beginnen met bomen planten. Daarna deden we een speurtocht en kwis. En daarna 
gingen we naar school toe en daarna gingen we naar huis. 

 
6. Schooltoneel door Beer Rhijnsburger 

13 april was er in de lux het school toneel voor de groepen 1 tot 5 
Het toneel ging over abeltje laura mevrouw tump mevrouw en water hoen. Ze gingen 
naar een gochel show maar daar verdween laura in een gochelkast. Naar de kostschool 
van juf piekswans. juf piekswans is heel gemeen. abeltje tump en waterhoen gingen op 
zoek naar De tijgertemmer. die zei dat ze naar ammenzeel moesten gaan. In ammenzeel 
zei een boer dat ze naar de kostschool moeten gaan.Op de kostschool zitten allemaar 
meisjes. Laura ontdekten met haar vriendinnen Dat juf piekswans gemeen was omdat zei 
vroeger haar beer was kwijtgeraakt. Abeltje verklede zich als meisje en kwam de 
kostschool binnen. En ging met laura en haar vriendinnen op zoek naar de beer. toen ze 
de beer gevonden hadden gaven ze hem aan juf piekswans en toen  werd juf piekswans 
weer lief en toen werd de kostschool omgetoverd In een speel paradijs.  

 
 

7. Aankondiging avondvierdaagse 
Nog een kleine 7 weken en dan is het alweer zover, de Avond4daagse! Deze zal in 
Zeewolde gelopen worden op 5-6-7 & 8 Juni.  
Marjolein Patz (moeder van Marlynn, groep 6 en Mareijn, groep 4) en Sander de Jonge 
(vader van Sem, groep 6 en Nina, groep 2) zullen de organisatie voor de ICB Kaleidoscoop 
weer op zich nemen in samenwerking met stichting avondvierdaagse Zeewolde.  
 
Na de Mei vakantie zult u namens hen een mail ontvangen met hierin verdere informatie.  
 
Ook zijn zij zeer afhankelijk van vrijwilligers die een avond een hapje of een drankje willen 
uitdelen, alle hulp is zeer welkom! Kunt u helpen op 1 of meer van bovenstaande 
avonden? Stuur dan alvast een mail naar icbkaleidoscoop@hotmail.com 
 
U kunt de avondvierdaagse ICB Kaleidoscoop ook vinden op FB (Besloten groep): 
https://www.facebook.com/groups/818748148215999/ 
 
Houdt u 5 t/m 8 Juni vrij in uw agenda? 
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8. In groepsverband leren typen: de Typetuin start in oktober! 
Bij voldoende aanmeldingen gaat op onze school op woensdag 3 oktober 2018 om 14:45 
uur de klassikale typecursus van de Typetuin van start. Met 10 vingers blind leren typen, 
onder begeleiding van  ervaren type-coaches, was nog nooit zo uitdagend. Schrijf uw 
zoon/ dochter nu alvast in! Ontvang bij inschrijven voor 1 augustus 10 euro speciale 
scholenkorting plus een jaar lang toegang tot Rekentuin/ Taalzee en Words & Birds t.w.v. 
40 euro. Of kies voor 15 euro extra korting met promotiecode korting15. 
Meer info volgt direct na de meivakantie maar is ook alvast te vinden 
op www.typetuin.nl/vroegboekactie.  
Wees er snel bij want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
 

9. Voorzitter en penningmeester schooltoneel 
Bij het schooltoneel is men op zoek naar een voorzitter en penningmeester. In de bijlage 
een brief met omschrijving van deze taken. Wellicht iets voor u. 
 

 
 
  
 
 

 
 

 

Met vriendelijke groet 
Het team van Kaleidoscoop 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mandrillapp.com/track/click/30320185/www.typetuin.nl?p=eyJzIjoidGxXWmV3eGpMU2hjZG9ZcmI3WTI4c0ZwcFVBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyMDE4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy50eXBldHVpbi5ubFxcXC92cm9lZ2JvZWthY3RpZVwiLFwiaWRcIjpcIjM3NTczZDQ4MDE0NzQyYzFiNTUxOWU3YjlmMTIzM2MyXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNTk5ZGZlOWVmYTExMmE3ZTExYzA0NDU2NDQzYzlkOWRkM2ZiOGNlYlwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30320185/www.typetuin.nl?p=eyJzIjoidGxXWmV3eGpMU2hjZG9ZcmI3WTI4c0ZwcFVBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyMDE4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy50eXBldHVpbi5ubFxcXC92cm9lZ2JvZWthY3RpZVwiLFwiaWRcIjpcIjM3NTczZDQ4MDE0NzQyYzFiNTUxOWU3YjlmMTIzM2MyXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNTk5ZGZlOWVmYTExMmE3ZTExYzA0NDU2NDQzYzlkOWRkM2ZiOGNlYlwiXX0ifQ


pagina   4   van   2 

 


