
 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

jaargang 8, nr. .;  
 

INHOUD: 
1. Agenda komende weken 
2. Website bijgewerkt met 
3. Privacy/AVG 
4. Ouder enquête  
5. Juf Marit een zoon 
6. Kleuterfeest 
7. Nieuwe podium 
8. Medezeggenschapsraad  
9. Verkeersquiz groep 6 
10. Partou en het kinderrechten filmfestival. 
11. Bijlagen 

1. Agenda komende weken 
- Vrijdag 1 juni: studiedag, alle leerlingen vrij 
- Maandag 11 juni: studiedag alle leerlingen vrij 
- Donderdag 14 juni: Scoop nummer 19 
- Vrijdag 15 juni: de kinderen krijgen hun portfolio mee 
- Woensdag 20 juni: Kaleidosterren 
- Maandag 25 t/m 29 juni portfolio gesprekken 
 

2. Website bijgewerkt met….. 
 

3. Privacy/AVG: In de bijlage vindt u onder andere een brief betreffende privacy en de AVG 
wet. Daarbij een formulier waarop u wel of geen toestemming kunt geven. Dit formulier 
moet door alle ouders ingevuld worden, ook door ouders die al toestemming hebben 
gegeven via het aanmeldformulier. Graag het strookje voor 8 juni inleveren bij de 
leerkracht. 

 
4. Ouder enquête: Ook in de bijlage een ouder enquête, het is heel fijn als u deze invult en 

aan mij retourneert. Zo wordt voor ons onder andere duidelijk hoe wij op verschillende 
vlakken als school functioneren. U mag desgewenst anoniem invullen. Bedankt alvast. 

 
5.  Juf Marit een zoon: Juf Marit en haar man Nico hebben maandag 28 mei een zoon 

gekregen, hij heet Tim. Mees is nu grote broer. Ook langs deze weg gefeliciteerd. 
 

6. Kleuterfeest: het jaarlijkse kleuterfeest was een groot succes. Het weer werkte mee en 
de organisatie liep goed. Complimenten voor alle ouders en leerkrachten die geholpen 
hebben, zonder hen was het niet gelukt. Wat een inzet heeft iedereen laten zien. 
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7. Nieuwe podium: het nieuwe podium is tijdens het kleuterfeest in gebruik genomen. Op 

de foto hierboven staat 1 deel opgesteld. We zijn er blij mee. 
 

8. Medezeggenschapsraad 
 

Omdat de school groeit heeft de MR meer leden nodig.  Voor volgend schooljaar zijn we  
op zoek naar, 1 ouder. Welke ouder wil onze MR komen versterken. 

              Nieuw medezeggenschapsraad lid! 
De oudergeleding van de MR heeft 1 vacature. De MR is op zoek naar een gemotiveerde 
ouder die zich beschikbaar willen stellen voor deze vacature. 

 

 

MR? In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs 

te maken hebben. Samen met de directie verbetert de MR de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het 
gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR op een basisschool bestaat uit personeelsleden en ouders. Als lid 
van de MR kunt u namens de achterban (de andere ouders) spreken. 

Welke bevoegdheden heeft een MR? Er zijn verschillende soorten beslissingen: 

Gezocht: 

Wij zijn op zoek 

naar jou!! 

 

Kom erbij! 

https://www.valentijnschool.nl/val/?p=3236
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 die waarover de MR eerst advies moet geven; 

 die waarvoor instemming van de MR vereist is; 

 die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 
  

Wat vragen wij van u? 

 Interesse in schoolbeleid en schoolregels 

 Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken) 

 Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar) 

 Een kritische  en open houding 

Op dit moment bestaat de MR uit Juf Annette, Juf Wendy, Juf Linda, Marike van den Ham en Lisette Visser. 

Heeft u belangstelling, graag een mail naar wveltmeijer@icbkaleidoscoop.nl  (leerkracht groep 7) 

9. Verkeersquiz groep 6 
Groep 6 heeft meegedaan met de voorronde van de Grote Verkeersquiz Zeewolde. Zij 
hebben dat heel goed gedaan. Ze behoren tot 1 van de beste scholen van Zeewolde. 
Groep 6 is uitgenodigd voor de finale in de Lux. De ouders van groep 6 horen via de 
leerkracht hier meer over. We zijn super trots op groep 6. 
 

10. Partou en het Unicef kinderrechten filmfestival 
BSO Partou heeft meegedaan met het Unicef kinderrechten filmfestival. Zij zitten in de 
top 3. Als hun filmpje veel geliked wordt maken zij kans op toegang bij het Unicef 
kinderrechten filmfestival in Amsterdam. Een aantal van onze kinderen gaan naar deze 
BSO, zij zouden het erg leuk vinden daar naar toe te gaan. Als u hen wil helpen kan dat 
door via You Tube naar kinderrechten te gaan en de film “Bennie Anders” van Partou 
Horsterweg te liken. Namens de kinderen bedankt. 
 

11. Bijlage 
- Brief en invulstrook AVG/privacy 
- Ouderenquête  
 

 
 

 
 

 
 

 

Met vriendelijke groet 
Het team van Kaleidoscoop 
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