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Nieuwsbrief van Interconfessionele Basisschool “Kaleidoscoop” schooljaar 2018 - 2019, 
Website: www.icbkaleidoscoop.nl  E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl 

jaargang 9, nr. .; 2 
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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Hierbij Scoop nummer twee voor jullie. In deze Scoop weer een hoop 
wetenswaardigheden. De afgelopen week zijn de informatieve ouderavonden geweest. 
Wat fijn dat deze zo goed bezocht zijn.  
 

1. Agenda komende weken 
- Woensdag 19 september: MR vergadering 20.00 uur 
- Dinsdag 25 september: schoolreis groep 3 t/m 7 
- Dinsdag 25 september: OR vergadering 20.00 uur 
- Woensdag 26 september: studiedag, alle leerlingen vrij 
- Donderdag 27 september: inschrijven voor de “open week” 
- Donderdag 27 september Scoop nr. 3 
- Vrijdag 28 september: afsluiting van het schoolthema van 11.30 uur tot 12.00 uur 
- Vrijdag 28 september: korfbaltoernooi groep 5 

 
2. Website bijgewerkt met….. 

- De foto’s van de musical van groep 8 
- Verlofaanvraag 

http://www.icbkaleidoscoop.nl/
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3. Agenda bijgewerkt met ……………… 

- Entreetoets groep 7 
- Praktijkexamen verkeer groep 7 
- KSG dienst 

 
4. Na de vakantie veel nieuwe leerlingen op Kaleidoscoop, hartelijk 

 
 

Fleur in groep 7 
Luana in groep 7 
Sarah in groep 6 
Shalisha in groep 5/6 
Anouar in groep 4 
Sallah in groep 2 
Noor in groep 5 
Ties in groep 2 
Marijn in groep 4 
Ghaith in groep 6 
Amjad en Agyad in 
groep 5 

Beau, Zoë, Roan, Milou, 
Sam, Toby, 
Lilly, Sura, Carmen, 
Nathalie, Feline, Tijs en 
Bram in de groepen 1/2 

Wij wensen jullie een fijne tijd bij ons op school 
 
 
5. Wet op privacy 

 

Medio mei vorig schooljaar heeft een extern bureau in kaart gebracht waaraan wij 
moeten werken om te voldoen aan de wet op privacy. 
Een paar onderdelen is voor u van belang. 
Vorig schooljaar heeft u een brief met antwoordstrookje ontvangen i.v.m. het delen van 
foto’s en video’s.  

       Nog  niet alle ouder(s)/verzorger(s) hebben hierop gereageerd. Tijdens de    
       informatieavonden heeft u de gelegenheid gehad om deze in te vullen en  in de bijlage  
       vindt u  nogmaals   de brief met het verzoek om deze ondertekend retour te doen naar de  
       school.                                  

U kunt deze inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren). 
Daarnaast hebben wij een mailadres aangemaakt i.v.m. deze wet. Indien u vragen heeft of 
een melding wilt doen dan kunt u dat bericht sturen naar  privacy@icbkaleidoscoop.nl  
 

6. Namenlijsten van leerlingen: Aansluitend op het vorige stukje. In het kader van de wet op 
de privacy mogen wij geen namenlijsten meer meegeven.  
 

7. Parkeerplezier en parkeerperikelen 
In de zomervakantie is de parkeerplaats naast de Panta Rhei, de officiële parkeerplaats 
voor beide scholen,  aangepakt door de gemeente in overleg met beide scholen en de 
peuterspeelzaal. Dit om deze op een vriendelijke manier verkeersveiliger te maken voor 
voetgangers. Binnenkort gaan we met alle groepen een kijkje nemen. Het verkeer en  
parkeren naast Kaleidoscoop aan de Groesbeek en bij de afvalcontainer is een punt van 
aandacht. We zien veel auto’s in en uitsteken en rondrijden. Parkeren voor de paaltjes is 
niet toegestaan. Nu is het nog licht maar straks is het donker rond die tijd. Ik wil u vragen 

mailto:privacy@icbkaleidoscoop.nl


pagina   3   van   2 

wanneer het niet nodig is om met de auto naar school te komen dit ook niet te doen. Als 
u wil parkeren graag op de parkeerplaats bij Panta Rhei. 

 
8.  Ouderbijdrage 

Afgelopen week heeft u de brief ontvangen voor het betalen van de ouderbijdrage voor 
festiviteiten, kamp, schoolreis en het kleuterfeest. Aangezien het schoolreisje en het 
kamp binnenkort zijn hopen we op een vlotte betaling. Afgelopen jaar heeft de OR bijna 
al het geld ontvangen. Het geld dat niet ontvangen is wordt deels door school betaald, 
dit gaat ten koste van de leermiddelen. Als het een probleem is om te betalen kunt u 
contact opnemen met Jolanda van Duinkerken. We zoeken samen een oplossing. 

 
9. TSO 

Partou is op zoek naar nieuwe medewerkers. Als u interesse heeft kunt u mailen naar 
Linda Komdeur. linda.komdeur@partou.nl  

 
10. Ouderhulp 

Een aantal mensen heeft zich opgegeven voor verschillende vormen van ouderhulp. Dat 
kon via een link in Scoop nr. 1. Fijn als nog meer mensen zich opgeven, met name voor 
de workshops zijn we nog mensen aan het zoeken. Als u vorig jaar hielp bij de workshops 
en dit jaar weer wil is het fijn als u dat laat weten.. 
https://goo.gl/forms/5zJ7ZG0hxPxZZ1613 Op deze lijst staat Koningsdag. Daar doen we 
dit jaar niet aan mee. Dit jaar is carnaval aan de beurt. 
 

GEZOCHT 

Een enthousiaste ouder/verzorger, opa of oma met een grote dosis energie. Zoals u weet 
doorlopen de kinderen drie keer per jaar een cyclus van workshops. Bij het plannen van deze 
workshops komt best veel kijken. Daarom zijn we op zoek naar iemand die de coördinatie van 
de workshops op zich wil nemen. Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u 
mailen naar jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl.  

11. Stagiaires: We hebben dit jaar weer verschillende stagiaires op school. Meester Jelmer 
en juf Cassandra respectievelijk bij juf Hetty en juf Aloysa. Zij doen de opleiding 
onderwijsassistent. Zij zijn beide twee dagen per week aanwezig. Juf Mera maakt haar 
stage bij juf Margitte af. Maandag 17 september begint juf Martine bij juf Iris in groep 6 
en 24 september begint meester Rick. Zij komen van de Katholieke PABO uit Zwolle. 

 
12. Stilteruimte: Juf Jolanda en  juf Anja hebben vorig jaar in de stilteruimte de begeleiding 

op zich genomen. Dit jaar zal naast hen ook meester Lourens aanwezig zijn, hij valt in als 
juf Anja of juf Jolanda niet kunnen. 

 
13. Digiborden bij de onderbouw: Na zorgvuldig onderzoek hebben we digiborden voor de 

drie kleutergroepen besteld. Vrijdag 5 oktober zullen deze geplaatst worden. 
 

14. Kaleidosterren: De Kaleidosterren krijgen een andere invulling, de groepen 1 t/m 5 
zullen dit nog doen zoals u gewend was. Alle kinderen treden 1 keer op, als zij optreden 
wordt u als ouder uitgenodigd. Dit optreden gaat weer in twee gedeelten. Groep 6 heeft 
een “eigen” Kaleidosterren. Zij treden als groep op. Groep 7 bereidt een musical voor en 
treedt op tijdens de kerstactiviteiten. Groep 8 doet de eindmusical. 
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15. Workshops: Ook de workshops krijgen ene iets andere invulling. Door de groei van de 

school hebben we aanpassingen gedaan. De groepen 3 en 4 hebben hun workshops van 
10.00 uur tot 11.00 uur, de groepen 5 t/m 8 van 11.15 t/m 12.15.  

 
16. Sportinstuif: Elke maandag en dinsdag is er van 16.00 uur tot 17.00 uur sportinstuif. Dit 

is in de sporthal in de Panta Rhei. Dit wordt voor kinderen in de  leeftijd van 4 t/m 12 jaar 
georganiseerd. De kosten bedragen 1,- euro per keer. 

 

17. Gevonden:   
Af te halen bij Jolanda op kantoor. 

 
18. Bijlage: Invulformulier AVG 

 
 

 
 
 

 
 

 

Met vriendelijke groet 
Het team van Kaleidoscoop 
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