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

jaargang 8, nr. .;21  
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Beste ouders en/of verzorgers, 
De laatste Scoop van dit schooljaar, het jaar is voor ons gevoel omgevlogen. Wij kijken er 
met een goed gevoel op terug. De laatste maand veel activiteiten waar groep 8 het 
middelpunt van was, de stunt, een verrassingsuitstapje met een barbecue, de 
afscheidsviering in Het Kruispunt en een geweldige musical. Vanmorgen hebben we met zijn 
allen de kinderen uitgezwaaid, veel bijzondere momenten. Nu bijna vakantie, het hele team 
wenst jullie een fijne vakantie, we zien jullie graag zondag 26 augustus in de Open Haven of 
op de koffie. Tot dan. 
 
1. Agenda komende weken 

- Vrijdag 13 juli alle leerlingen vakantie 
- Zondag 26 augustus startviering met aansluitend (rond 11.45 uur) open school tot 

13.00 uur (zie nr. 11 in de Scoop.) 
2. Website bijgewerkt met…………………… 

 
3. Werkdrukakkoord: U heeft het ongetwijfeld in het nieuws gelezen dat de scholen extra 

gelden ontvangen om de werkdruk te verlagen.  
De regeling daarbij is dat het personeel inspraak heeft hoe deze gelden in te zetten. Het 
team heeft hier afgelopen periode besluiten over genomen. De gelden op onze school 
worden ingezet voor: 
- Extra ondersteuning in de groepen. 
- Extra uren voor de interne begeleiding 
- Extra uren voor remedial teaching 
- Uren voor bouw coördinatie  

http://www.icbkaleidoscoop.nl/
mailto:info@icbkaleidoscoop.nl
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4. Juf Anneke stelt zich voor 

 

 Beste ouders/verzorgers van ICB Kaleidoscoop,  
Via deze weg stel ik mezelf graag even voor. Mijn naam is Anneke 
Spruijt.  
Ik ben getrouwd met Rik en (pleeg)moeder van twee lieve meiden. 
Komend  
schooljaar ben ik de leerkracht van de Circusklas.  
Voordat mijn dochter werd geboren werkte ik als kleuterjuf in 
Amersfoort en  
Almere. Na een aantal jaar niet buitenshuis gewerkt te hebben, 
ben ik in  

februari dit jaar als inval juf gaan werken in Lelystad.  
Ik hou erg veel van zingen, dansen, toneel, natuur, tuinieren en lezen. Ik  
heb er zin in om er straks, samen met de kinderen van de Circusklas, een  
gezellig en leerzaam schooljaar van te gaan maken.  
Wilt u mij beter leren kennen, kom dan komend schooljaar een keer langs in  
mijn klas. Ik wil graag met u kennismaken.  

 
 
5. Juf Amber stelt zich voor  

Hallo allemaal, 
Laat ik me even voorstellen: Mijn naam is Amber Gorlee en vanaf het nieuwe schooljaar 
zal ik op Kaleidoscoop komen werken  als onderwijsassistent. 
 
Ik ben 35 jaar, getrouwd met Robert en ben ik moeder van Declan en Tyler en samen 

wonen wij hier in Zeewolde. Ikzelf woon al sinds 1988 in 
Zeewolde en heb in 2009 stage gelopen bij juf Thonny en juf 
Jolanda op wat toen nog de Meander was. 
Ik heb een hele poos gewerkt als taxi chauffeur voor het 
groepsvervoer en werkte daar met kinderen die elke dag 
heen en weer moesten naar het speciaal onderwijs. Mede 
daardoor is mijn interesse gegroeid om hier meer mee te 
doen en ben ik begonnen aan de studie voor 
onderwijsassistent. 

 Ik heb op zowel speciaal als regulier onderwijs stage gelopen 
en het werken met kinderen is elke dag weer iets bijzonders. 

Nooit is een dag hetzelfde en elke dag is er wel weer een nieuwe uitdaging. 
 
In mijn vrije tijd speel ik in dwarsfluitkwartet Fluitissimo, doe ik aan improvisatie theater 
(dat noem je theatersport), ben ik vaak te zien met cabaret groep JAMmer, teken, schrijf, 
lees, knutsel én speel ik piano en ukelele. 
 

6. Taalklas gestopt 
Volgend schooljaar is er geen taalklas meer. Een aantal leerlingen uit die klas gaan naar 
het voortgezet onderwijs. Juf Tanja krijgt andere taken maar zal zeker bij de kinderen met 
Nederlands als tweede taal betrokken blijven. (zie punt 7) 

 
7. Leerkrachten volgend schooljaar/wijziging 
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Zoals u al heeft kunnen lezen in de bovenstaande stukjes is het team compleet. Door  
ontwikkelingen hebben we een kleine wijziging gedaan. Juf Tanja stond de dinsdag al 
naast juf Leonie voor groep 8, daarnaast zal zij om de woensdag in groep 7 en 8 voor de 
klas staan.  Op dinsdag heeft juf Tanja taken buiten de groep. Meester Luc zal de dinsdag 
naast juf Hetty staan voor groep 4. 

 
8. Ouderenquête 

We hebben een aantal formulieren terug ontvangen. Daar waar reactie gewenst leek is 
die er geweest. Op verschillende formulieren werd aangegeven dat een hek om het 
schoolplein fijn zou zijn. Hier over zijn we inmiddels met de gemeente in overleg. Hier 
speelt het vandalisme ook een rol in. De verdere terugkoppeling komt volgend 
schooljaar.  
 

9. Handige ouders 
Zijn er een paar handige ouders die ons in de opstartweek, de week van 20 augustus, op 
woensdag of donderdag kunnen helpen met materiaal te verplaatsen en opnieuw op te 
hangen. Fijn als u zelf een boormachine mee kan nemen. Ik hoor het graag, 
 

10. Gymrooster volgend schooljaar 
Maandag (juf Alice) 
14.00 t/m 14.45 uur groep 7 
Dinsdag     (meester Joris)                                                                     
08:30 t/m 09:10 uur groep 8             
09:10 t/m 09:50 uur groep 6            
09:50 t/m 10:30 uur groep 5/6                                 
10:30 t/m 10:50 uur pauze 
10:50 t/m 11:30 uur groep 5               
11:30 t/m 12:10 uur groep 4                                   
12:15 t/m 13:15 uur pauze  
13:15 t/m 13:55 uur groep  4                                   

       13:55 t/m 14:35 uur groep   3    
      14:35 t/m 15:15 uur groep   3  

Donderdag (meester Joris)   

14.00 t/m 14.45 uur groep 7 
vrijdag   (juf Alice)                                                                                                                               

      08:30 t/m 09:10 uur groep 3  
      09:10 t/m 09:50 uur groep 3            
      09:50 t/m 10:30 uur groep 4                                 

10:30 t/m 10:50 uur pauze 
10:50 t/m 11:30 uur groep 4               
11:30 t/m 12:10 uur groep 5                                    

      12:15 t/m 13:15 uur pauze 
      13:15 t/m 13:55 uur groep  5/6                                  

13:55 t/m 14:35 uur groep  6   
14:35 t/m 15:15 uur groep  8  
 
De parallel groepen zullen samen nog de tijden afspreken 
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11. Hulp ouder bedank moment 
 
  
Wat fijn dat er zoveel ouders waren tijdens het bedank 
moment. De leerlingen en het team vonden dat echt SUPER. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. Aankondiging Startviering  
                                             ICB Kaleidoscoop – KBS de Toermalijn 

Voor in de agenda:  
Datum : zondag 26 augustus 2018 
Tijd : 10:00u 
Locatie: Open Haven aan het Kerkplein 
 

 
Klaar voor de start van een nieuw schooljaar? 

Nee, natuurlijk niet..! 
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Eerst vakantie vieren en alleen maar leuke dingen doen, 
zodat je ons van alles kunt vertellen als je weer op school komt. 

 
Na de vakantie beginnen we het nieuwe schooljaar met een viering in Open Haven. 

Aansluitend ben je op school welkom tot ongeveer 12.30u. 
We zijn benieuwd naar je verhalen en hebben drinken en iets lekkers. 

Ben jij dan klaar voor de start? 
Zondagochtend 10.00u zijn wij er klaar voor! 

 
Dus voor in je agenda, zondag 26 augustus, 10.00u in Open Haven, super leuk! 

 
ICB Kaleidoscoop, KBS de Toermalijn en werkgroep gezinsvieringen. 

Aansluitend is er op beide scholen gelegenheid om koffie en limonade te drinken en in de 
klassen te kijken. 

 
 

 
 

 

Met vriendelijke groet 
Het team van Kaleidoscoop 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


