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1. Agenda komende weken:
- Maandag 3 september: start schoolthema “anders is leuk”
- Maandag 10 september: informatie avond voor de groepen ½ om 20.00 uur
- Dinsdag 11 september: informatie avond voor de groepen 3 t/m 5, gr. 5/6 en gr. 8
om 20.00 uur
- Donderdag 13 september: informatie avond groep 6 en 7 om 20.00 uur
- Vrijdag 14 september: Scoop nummer 2
- Woensdag 19 september: MR vergadering
- Dinsdag 25 september: schoolreis voor de groepen 3 t/m 7
- Woensdag 26 september: studiedag, alle leerlingen vrijdag
- Donderdag 27 september: inschrijflijsten voor de open week
- Vrijdag 28 september: afsluiting van het schoolthema, ook voor ouders
- Vrijdag 28 september: korfbal voor groep 5 (info volgt via de leerkrachten)
2. Website bijgewerkt met…..
- Vakantierooster
1

-

Gymrooster
Studiedagen
Teamfoto met de namen daarbij
Agenda
Wanneer er wijzigingen of toevoegingen in de agenda worden gezet zal dit via de
Scoop worden gecommuniceerd.

3. Goede start
De laatste week voor de start van het schooljaar zijn we als team druk bezig geweest
de klassen en andere ruimtes weer in orde te maken om goed te kunnen beginnen.
Er zijn wat ruimtes van plek veranderd. Het kantoor van juf Mariska is naar boven
verhuisd, deze is naast het directiekantoor. Er zijn extra ruimtes gecreëerd zodat er
door onderwijsassistentes en leerkrachten met kinderen apart gewerkt kan worden.
Alle lokalen zijn bezet. Zondag na een mooie startviering was het een gezellig samen
zijn op school. Langs deze weg nogmaals dank aan de ouderraad voor het verzorgen
van koffie, thee en limonade met wat lekkers. Op naar een mooi schooljaar.
4. Juf Mariska IB
Juf Mariska onze intern begeleider werkt dit schooljaar op dinsdag, donderdag en
vrijdag. Daarnaast heeft zij nog een aantal uren om in te zetten voor verslaglegging en
andere administratieve verwerking. Voor al uw vragen ten aanzien van leerlingenzorg
en/of onderzoeken kunt u terecht bij haar. Zie verder het organogram op de website
“waar moet ik heen met mijn vraag” (onder het kopje “over de school”).
5. Juf Thonny RT
Juf Thonny heeft uitbreiding voor RT taken gekregen. Zij staat woensdag voor groep 3 en
dinsdag en donderdag zal zij RT taken uitvoeren en het dyslexie programma BOUW
coördineren. Dit zal duidelijk vorm krijgen na de herfstvakantie, juf Thonny wordt 10
september geopereerd en zal waarschijnlijk een herstel periode van 4 weken nodig
hebben.
6. Nieuwe leerkrachten en ondersteuning
De nieuwe leerkrachten juf Sharon, juf Anneke en juf Tifène hebben zich in de Scoop aan
het einde van vorig schooljaar voorgesteld. Ze zijn goed begonnen. Juf Tanja, al bekend
op school zal komend jaar geen taalklas meer begeleiden. Zij staat ingedeeld bij de
groepen 7 en 8. Daarnaast gaat zij op dinsdag de NT2 kinderen ondersteunen en in
aanvang BOUW coördineren totdat juf Thonny terug is. Ook de nieuwe
onderwijsassistent juf Amber heeft zich al voorgesteld, zij gaat samen met juf Anita de
groepen ondersteunen. Juf Amber werkt elke ochtend en donderdag de hele dag, juf
Anita werkt op maandag, woensdag en donderdagochtend. Juf Lisette gaat op maandag
en vrijdagochtend de kinderen die bij de Smarteezz komen begeleiden.
7. Groepslijsten met werkdagen leerkrachten
Alle ouders krijgen binnenkort via de mail een groepslijst van de groep(en) met hun
eigen kind(eren).
De namen van de groepen zijn:
1/2 JM: de Bezige bijenklas (juf Jessica ma en di, juf Margitte wo, do en vrij)
1/2 A: de Circusklas (juf Anneke de hele week)
1/2 S: de Pluk van de Petteflet klas (juf Susan de hele week)
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3 AT: de Sterrenklas (juf Annette ma, di do en vrij, juf Thonny op wo)
3 LT: de Ruimteklas (juf Linda ma, di, wo juf Tifène wo, do en vrij)
4 AM: de Wilde dieren klas ( juf Aloysa ma, di juf Marit wo, do en vrij)
4 HL: de Minions klas (juf Hetty ma, wo, do vrij, meester Luc di)
5 S: de Superheldenklas (juf Sharon de hele week)
5/6 AM: de Tropische Toekans (juf Almar ma, di, wo, juf Marieke do en vrij)
6 IM: de Stiltonklas (juf Iris ma, di, wo, juf Maartje do en vrij)
7 WT: de Smileyklas (juf Wendy de hele week, om de woensdag juf Tanja)
8 LT: de #groep8 klas (juf Leonie ma, di, wo (om de week) en vrij, juf Tanja do en wo om
de week)

8. Bereikbaarheid leerkrachten
Zoals u van ons gewend bent, kunt u voor vragen altijd een afspraak maken met de
leerkracht van uw kind. Fijn als u zoveel mogelijk rekening houden met de schooltijden. Het
stellen van een vraag vlak voor schooltijd komt niet altijd gelegen. De leerkracht wil dan de
kinderen aandacht geven en vlot met de lessen starten.
In geval van een calamiteit kan Jolanda van Duinkerken thuis gebeld worden op 0628982851.
De leerkrachten zijn goed via mail bereikbaar. Tijdens werkdagen kunt u Kaleidoscoop tussen
08.00 uur – 17.15 uur bereiken: 036-5234593
9. Bereikbaarheid directie
Als u Jolanda van Duinkerken, de locatiedirecteur wilt spreken dan kan dat op de volgende
dagen, zij heeft een inloopmogelijkheid waarop zij meestal bereikbaar is:
maandag- dinsdag- donderdag- en vrijdagmorgen van 08.30 – 09.00 uur. Op woensdag is zij
over het algemeen afwezig voor de opleiding.
U kunt ook via mail een afspraak maken: jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl
10. Belangrijke afspraken binnen de school
Tijdens de startvergadering hebben we in verband met de rust binnen de school goede
afspraken gemaakt. Een aantal belangrijke wil ik graag delen en vragen om uw
medewerking:
- De kinderen en hun ouders zijn 10 minuten voor aanvang van de lessen welkom
in de klas, vanaf 08.20 uur. Waarom niet eerder? De leerkracht is zich voor
schooltijd aan het voorbereiden en daarnaast vinden wij het als team belangrijk
om samen de dag te beginnen in de teamkamer. Vanaf 08.20 uur zijn de
leerkrachten in de klas aanwezig.
- Om 8.30 uur willen de leerkrachten beginnen daarom gaat dan ook de deur dicht.
- ’s Middags gaan de overblijvers om 13.05 uur naar binnen. De leerkrachten zijn
vanaf dat moment in de klas aanwezig. Als de kinderen op school komen, gaan
ook zij direct naar binnen.
- We vinden het belangrijk om ’s morgen en ’s middags op tijd met het programma
te beginnen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) op tijd in de klas zijn en u op
tijd vertrekt.
- De boven ingang wordt om 8.20 uur en om 12.15 uur gebruikt. Tussentijds wordt
de ruimte daar gebruikt voor het begeleiden van leerlingen. De leerlingen van de
klassen boven zullen via de binnentrap naar buiten en gym gaan.
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Tijdens de pauzes staan de leerkrachten verdeeld op het plein, als een groep de
de beurt heeft om te voetballen dan zal betreffende leerkracht bij het
voetbalveld staan.

11. Trakteren.
Als kinderen jarig zijn vinden zij het leuk om te trakteren. In de klassen gaat hier niets in
veranderen. Nu de school groeit hebben we een afspraak gemaakt over welke klassen
bezocht mogen worden om te trakteren.
- De kleuters mogen trakteren in de kleutergroepen en in de Ruimteklas. Zij blijven
in de rechtervleugel beneden.
- De groepen 3 t/m 8 mogen trakteren in alle klassen.
12. Naam op broodtrommels, bekers en sleutels
Het is fijn wanneer broodtrommels, drinkbekers en sleutels voorzien worden van naam. Wilt
u daar zorg voor dragen?
13. Informatieavonden groep 1 t/m 8 ( zie agenda)
In de komende weken worden alle groeps-informatieavonden gehouden. U bent vanaf 19.45
uur welkom voor koffie of thee. Alle avonden starten om 20.00 in de klas van uw kind. U
wordt op de hoogte gebracht van de manier van werken, afspraken die gelden voor de
kinderen en speciale gebeurtenissen. De avonden worden omstreeks 21.00 afgesloten.
Het is helaas niet mogelijk om de presentatie van twee groepen bij te wonen op één avond.
Indien ouderparen besluiten om gezamenlijk te komen, kunt u zich wellicht opsplitsen over
de groepen.
We stellen het zeer op prijs als u zich opgeeft of afmeldt voor de informatieavond van uw
kind(eren). Dit mag via de mail of op de lijst bij de deur.
14. Ouderhulp
Zoals u van ons gewend bent komt ook aan het begin van dit schooljaar weer de vraag waar
u ons kunt helpen met diverse schoolzaken. Ouders geven zich elk jaar opnieuw op.
We hebben een verkorte uitgave van het ouderhulp formulier in de vorm van een in te
vullen enquête gemaakt. We willen u vragen om te klikken op de onderstaande link.
Daarmee komt u bij een invulformulier dat digitaal verstuurd kan worden. Die gegevens
worden allemaal verzameld en overzichtelijk geordend. We willen u vragen om hem voor 15
september in te vullen. Uw hulp is heel erg welkom, en ook noodzakelijk. Hartelijk dank voor
uw medewerking! “klik hieronder voor het invulformulier”
https://goo.gl/forms/5zJ7ZG0hxPxZZ1613

15. Gymtijden en afspraken.
dinsdag
: vrijdag:
meester Joris juf Alice
08:30 t/m 09:10 uur

8

09:10 t/m 09:50 uur

6

09:50 t/m 10:30 uur

5/6

3LT
(Ruimteklas)
3 AT
( Sterrenklas)
4 AM ( Wilde
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dierenklas)
pauze
10:50 t/m 11:30 uur
11:30 t/m 12:10 uur
pauze
13:15 t/m 13:55 uur
13:55 t/m 14:35 uur
14:35 t/m 15:15 uur

14: 10 t/m 14:55 uur
-

5

4 HL ( de
Minionsklas)
4 HL (Minions 5
klas)
4 AM (Wilde 5/6
dieren klas)
3
LT 6
(Ruimteklas)
3
AH 8
(Sterrenkles)
maandag:
juf Alice
7

donderdag:
meester Joris
7

Gymkleding en schoenen zijn verplicht vanaf groep 3 t/m 8, wanneer een leerling
dit niet bij zich heeft bekijkt de gymleerkracht of het verantwoord is om aan
onderdelen mee te doen.
Voor de schoenen geldt: geen zwarte zolen, geen schoeisel welke ook buiten
wordt gebruikt en geen sportschoenen met noppen.
Wat betreft sieraden, deze mogen niet tijdens de gymles gedragen worden. Dit
in verband met de veiligheid (horloges, armbanden, kettingen, ringen en grote
oorbellen zijn niet toegestaan).

16. Controle op luizen
In het opgaven formulier voor ouderhulp wordt gevraagd naar ouders die willen helpen om
te controleren op luizen. Daar zijn we al mee begonnen. Daar kunnen we nog goed hulp bij
gebruiken! Het blijft het belangrijkst om thuis te controleren, maar het nakijken op school
blijkt toch een noodzaak te zijn om een uitbraak te voorkomen.
17. Gevonden sleutels en voorwerpen
Gevonden sleutels worden in een bakje gedaan, dit bakje staat in de hal beneden op de
bruine kast direct als u binnen komt. Gevonden voorwerpen gaan in een bak onder de trap
tegenover de keuken. We streven ernaar de gevonden voorwerpen een week voor de
schoolvakantie in de hal neer te leggen, U kunt dan kijken of er spullen van uw kind(eren) bij
zitten. Daarna doen we de voorwerpen in de container van het leger des Heils.

18. Verlofaanvraag
In de directiekamer of van de website kunt u een formulier ophalen dat u moet gebruiken als
u voor uw kind(eren) verlof wilt aanvragen. Dit geldt ook voor een 4-jarig kind. Dit formulier
is opgesteld in samenspraak met alle directies van de basisscholen in Zeewolde en de
leerplichtambtenaar van onze gemeente. Uitgezonderd calamiteiten moet u uw aanvraag
twee weken van tevoren indienen.
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19. Nieuwe schoolgids
We zijn hard aan het werk om de nieuwe schoolgids aan te passen voor het huidige
schooljaar. Dit is een hele klus. We willen de gids graag voor de herfstvakantie klaar hebben.
Natuurlijk kunt u altijd een kijkje nemen op onze website voor belangrijke informatie.

20. Overblijven (TSO) – Partou
De TSO van Partou is er voor de leerlingen die op school lunchen, voor contact en informatie
kunt u terecht bij Linda Komdeur (linda.komdeur@partou.nl) Het telefoonnummer voor de
TSO: 0613390940. Bereikbaar van 11.45 uur tot 13.15 uur. U kunt ook een voicemail
inspreken of een sms bericht sturen.
Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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