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

jaargang 8, nr. 19 .;  
 

INHOUD: 
1. Agenda komende weken 
2. Website bijgewerkt met 
3. Groep 6 en de Grote verkeersquiz Zeewolde 
4. Groepsindeling 
5. Sollicitatieprocedure 
6. Begin van de schooldag 
7. Portfolio’s 
8. Reminder  
9. Oproep gastouderbureau 
10. Een nieuw gratis muziekproject 

 

 
 
 
 
De avondvierdaagse 
Kaleidoscoop heeft met een grote groep kinderen meegedaan aan de avondvierdaagse. 
Marjolein en Sander bedankt voor de goede organisatie. Knap gedaan van alle kinderen, ook 
natuurlijk van de kinderen die buiten deze groep om mee liepen. 
 

http://www.icbkaleidoscoop.nl/
mailto:info@icbkaleidoscoop.nl
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1. Agenda komende weken 
- Donderdag 14 juni: ID commissie 19.30 uur 
- Maandag 18 juni: inschrijflijsten voor gesprekken bij de deur 
- Woensdag 20 juni: Kaleidosterren 
- Maandag 25 juni: portfolio gesprekken 
- Donderdag 27 juni: Scoop nr. 20 
 

2. Website bijgewerkt met:  
- Vacature 
- Foto’s kleuterfeest komen er aan 

 
3. Groep 6 en de grote verkeersquiz Zeewolde 

De kinderen uit groep 6 hebben meegedaan aan de grote verkeersquiz van Zeewolde. 
Vrijdag mochten zij in de eerste halve finale uitkomen in de Lux. Sanne en Elora hebben 
ontzettend hun best gedaan maar helaas zijn zij niet door gegaan naar de volgende 
ronde. Wel hadden zij een meet en greet backstage met de presentator Klaas van 
Kruistum. 

 
4. Groepsverdeling 

Het is fijn om mee te kunnen delen dat wij de groepen 3 t/m 7 in hun huidige 
samenstelling door kunnen laten gaan naar de volgende groep. In een aantal gevallen 
zullen er wat kleine wijzigingen zijn omdat er een aantal nieuwe leerlingen instromen en 
er een aantal leerlingen het schooljaar over doen. We zullen volgend schooljaar starten 
met 3 groepen 1-2, 2 groepen 3, 2 groepen 4, 1 groep 5, 1 groep 5-6, 1 groep 6, 1 groep 7 
en 1 groep 8. Totaal 12 groepen, de school is dan vol. In de volgende Scoop zal ik naar 
verwachting de groepsindeling met de daarbij behorende leerkrachten kunnen 
communiceren. 

 
5.  Sollicitatieprocedure 

De eerste ronde is achter de rug, er hebben gesprekken plaatsgevonden en er zijn 
proeflessen gegeven. Hieruit zijn twee kandidaten gekomen die een aanstelling krijgen 
op Kaleidoscoop. Er staat nog 1 vacature open, we hopen deze ook snel in te vullen. 

 
6. Begin van de schooldag 

Het schooljaar loopt naar het einde, nog bijna vier weken. Na de avondvierdaagse en 
met het warme weer snappen we best dat het soms moeilijk is om op tijd te zijn. Veel 
kinderen zijn mooi op tijd maar we zien ook kinderen die na 8.30 uur binnen komen. Wij 
willen om 8.30 uur met de lessen beginnen, helpt u mee? 
 

7. Portfolio’s 
Morgen krijgen de kinderen hun portfolio mee. Zoals u weet is het laatste gesprek 
facultatief. In de portfolio zit een briefje waarop de leerkracht heeft aangegeven of het 
nodig is dat u op gesprek komt. U bent natuurlijk altijd welkom. U kunt inschrijven bij de 
deur. De gesprekken bij de kleuters duren 15 minuten en bij de groepen 3 t/m 6 10 
minuten. Bij groep 7 wordt de uitslag van de Entreetoets gedeeld, daarom duren deze 
gesprekken 15 minuten. Groep 8 heeft geen gesprekken meer. We zijn aan het 
onderzoeken hoe we volgend jaar de inschrijflijsten kunnen vervangen door digitale 
inschrijving. 
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8. Reminder 
Bij de Scoop nummer 18 zaten twee bijlagen, de ouderenquête en het invulformulier 
voor de AVG. Fijn als u alsnog de ouderenquête wil invullen en het formulier voor de 
AVG heb ik echt nodig. De AVG formulieren zal ik ook klaarleggen tijdens de 
portfoliogesprekken. Alvast bedankt. 

 
9. Oproep gastouderbureau  

 

Christelijk Gastouderbureau de Flevopolder zoekt 
gastouders die voor- en/of naschoolse opvang kunnen 
verzorgen voor kinderen van de Kaleidoscoop! 
Ben je gastouder en heb je plaats voor meer kinderen? 
Of heb je interesse om gastouder te worden (in je eigen 
huis, of in het huis van de ouders)?  
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op! 
Telefoon: 0320411222 
Email: danielle@kinderopvangflevoland.nl 
Website voor meer info: www.kinderopvangflevoland.nl  

10.  Een nieuw gratis muziekproject in Zeewolde:  

Op 30 juni wordt er een workshop ochtend georganiseerd waar 
iedereen vrij kan binnenlopen om samen met ons op een leuke en 
leerzame manier muziek te maken. Deze ochtend is de introductie van 
ons vernieuwde MUSICKIDZ EXPERIENCE programma die wij gratis 
aanbieden aan kinderen tussen de 7 en 10 jaar. Gedurende 12 lessen 
op de zaterdagochtend willen wij kinderen de beginselen van muziek 
bijbrengen op verschillende muziekinstrumenten. Tijdens de workshop 
ochtend op zaterdag 30 juni hebben wij verschillende onderdelen 
voorbereid om de kids nieuwe muzikale dingen te leren. Onder het genot 
van snoepjes, koekjes en limonade gaan de kinderen samen leuke 
spellen doen die wij gebruiken in het begin van ons MusicKidz 
programma. Voor de ouders staat er natuurlijk een lekker kopje koffie of 
thee klaar. 

Ouders, kinderen, buren, vriendjes en vriendinnetjes, iedereen is 
welkom op onze open workshop ochtend op 30 juni van 10:00 tot 12:00 uur 
aan het Kluunpad 15 in Zeewolde. De MusicKidz Experience start op 15 
september. 

Klaar voor een toekomst met muziek? Kom naar MUSICKIDZ 
EXPERIENCE Blue Seals! 

Meld je aan via musickidz@blueseals.nl 

 
 

Met vriendelijke groet 
Het team van Kaleidoscoop 

mailto:danielle@kinderopvangflevoland.nl
http://www.kinderopvangflevoland.nl/
mailto:musickidz@blueseals.nl
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