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                                                               Beste ouders en/of verzorgers, 

De eerste week zit er alweer op. Zondag een 
mooie startdienst met daarna een gezellig samen 
zijn op school. Afgelopen maandag zijn we het 
schooljaar ingegleden. Dit werd door veel 
kinderen enthousiast gedaan. Alle groepen zijn 
goed begonnen zowel op Kaleidoscoop als bij 
Kaleidozes op ’t Kofschip. We zijn gestart met de 
“Gouden weken”, in die weken houden de 
leerkrachten en kinderen zich intensief bezig met 

de groepsvorming. Voor jullie een uitgebreide eerste Scoop, goed om aandachtig door te 
lezen, er staat veel nuttige en leuke informatie in. Op naar een mooi schooljaar. 
1. Agenda komende weken 

Woensdag 11 september: om 12.15 uur zingen we met de hele school het schoollied 

http://www.icbkaleidoscoop.nl/
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Maandag 16 september: de groepen 3 t/m 7 gaan op schoolreis, informatie volgt 
Dinsdag 17 september: 20.00 uur tot 21.00 uur infoavond groepen 1-2 
Woensdag 18 september: 20.00 uur tot 21.00 uur infoavond groepen 5 
Donderdag 19 november: 20.00 uur tot 21.00 uur infoavond groepen 6 
Vrijdag 20 september: Scoop nummer 2 
Dinsdag 24 september: 19.00 uur tot 20.00 uur infoavond groepen 2/3 en 3, 20.00 uur 
tot 21.00 uur infoavond groepen 7 en 8 
Woensdag 25 september: 20.00 uur tot 21.00 uur infoavond groepen 4 
Vrijdag 27 september: schoolkorfbal groep 5 
 

2. Website bijgewerkt met….. 
Vakantierooster 
Gymrooster 
Studiedagen 
Teamfoto met de namen daarbij 
Agenda 
Verslag van de accountant 

 
3. Welkom 
In de groepen 1-2: Juriën, Maylea, Sophia, Lynn 
Damian, Aiden, Lisa-Jade, Jason, Dali, Jefta, Jack, Diaz, 
Toby,Bas, Max en Yannick. 
In groep 3: Jamie 
In groep 4: Noa, Noah, Romy, Youri en Isa 
In groep 6: Rinse 
 
 
 

4. Het beweegpad 
Zoals jullie vast in de hal van de school hebben gezien is er in de vakantie een mooi 
beweegpad gemaakt. Het pad zal worden ingezet bij de lessen vanuit de principes van 
het Bewegend Leren. Daarnaast kunnen leerlingen die behoefte hebben aan extra 
beweging en sensomotorische prikkels, tussen de lessen door gebruik maken van het 
beweegpad. Een kindertherapeut en psychomotorisch therapeut van Intraverte heben 
vanuit hun deskundigheid meegedacht over de uiteindelijke versie. B&V Reclame 
Belettering heeft de vloerstickers gemaakt. Via de link kunt u zien hoe het beweegpad 
ingezet kan worden. 

      https://www.youtube.com/watch?v=i2deTPBvyUA&feature=youtu.be 
 

5. Nieuwe leerkracht, interne begeleiding, ondersteuning en de stilteruimte 
Juf Monique is dit schooljaar gestart op Kaleidoscoop zij heeft zich in de laatste Scoop 
voor de vakantie al voorgesteld. Zij heeft het naar haar zin in groep 5. Als intern 
begeleiders zijn dit jaar juf Mariska maandag, dinsdag en  donderdag aanwezig voor de 
groepen 4 t/m 8 en juf Leonie op maandag en vrijdag voor de groepen 1 t/m3. Voor al 
uw vragen ten aanzien van leerlingenzorg en/of onderzoeken kunt u terecht bij hen. Zie 
verder het organogram op de website “waar moet ik heen met mijn vraag” (onder het 
kopje “over de school”). Juf Thonny en Tanja zullen zich met remedial teach taken bezig 
gaan houden voor de groepen 1 t/m 6. Juf Tanja staat ook een dag voor groep 4 naast juf 
Hetty. Op dit moment vervangen zij juf Anneke voor groep 2/3, dit is een tijdelijke 
situatie. 

https://www.youtube.com/watch?v=i2deTPBvyUA&feature=youtu.be
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Juf Anita zal voornamelijk groep 7 ondersteunen, zij doet dit in nauw overleg met de 
betreffende leerkrachten. Juf Amber ondersteunt voornamelijk de groepen 1-2 en 2-3. Zij 
zal tijdelijk ook BOUW begeleiden. Juf Lisette werkt ook dit jaar weer met de Smarteezz. 
 
In de stilteruimte zal Kyra er op maandag t/m woensdag zijn en Anja op donderdag en 
vrijdag. 
 

6. De stagiaire van de Jungleklas stelt zich voor 

Hallo allemaal! Ik ben Kirsten Klok en ik ben 18 jaar oud. Ik kom uit Zeewolde. Ik ga stage 
lopen in groep 4 (de jungle klas) bij juf Marit. Ik ben er bijna het hele jaar, elke maandag 
en dinsdag. Ik zit op school in Zwolle op het Deltion College. Ik doe daar de opleiding 
Onderwijsassistent niveau 4 en ik zit nu in mijn examenjaar. Mij leek het leuk om stage te 
lopen op de Kaleidoscoop omdat dit toch wel 1 van de grootste scholen is die we in 
Zeewolde hebben. Ik ben erg benieuwd wat ze op deze school allemaal doen, en hoe het 
hier allemaal werkt. Ik werk erg graag met kinderen, ik vind het leuk om ze dingen te 
leren en ze te helpen, en om te zien dat ze ook daadwerkelijk vooruit gaan. Ik zit op 
volleybal dus vindt het erg leuk om sportief bezig te zijn. Ook doe ik graag creatieve 
dingen met de kinderen, omdat ik daar zelf ook heel erg van houd, bijvoorbeeld een 
knutsel werkje of een leuk spelletje. Heeft u nog vragen? Dan kunt u mij op de maandag 
en de dinsdag vinden in het klaslokaal van de jungle klas! 

 
7. Namen van de groepen en  werkdagen leerkrachten 

1/2 JM: de Bezige bijenklas (juf Jessica  ma en di, juf Margitte wo, do en vrij) 
1/2 AI: de Buurman en Buurman klas (juf Almar  ma, di, wo om en om, juf Ineke wo om 
en om do en vrij  
1/2 S: de Pluk van de Petteflet klas (juf Susan de hele week) 
2/3 A: de Vrolijke vriendjesklas (juf Anneke de hele week) 
3 AT: de Ben bus klas (juf Annette ma, di do en vrij, juf Tifène op wo) 
4 MG: de Jungleklas (juf Marit ma, di wo, juf Georgette do en vrij) 
4 HT: de Minions klas (juf Hetty ma, wo, do vrij, juf Tanja di) 
5 S: de Superheldenklas (juf Sharon de hele week) 
5 MT: de Stripfigurenklas (juf Monique ma t/m do, juf Tifène vrij) 
6 IM: Sealife  (juf Iris ma, di, wo om en om, juf Maartje wo om en om do en vrij) 
6 LM: The Funny Fish (ma, di en wo juf Linda, do en vrij juf Marieke 
7 LL : de Sportklas (juf Leonie op ma en vrij, meester Luc op ma t/m do) 
8 W: de Wereldklas  (juf Wendy de hele week om de woensdag juf Almar)  

 
 
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 en 17.00 uur bereiken: 036-5234593. Het gebruik van persoonlijke nummers van 
leerkrachten is daarom niet nodig. 
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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. Inloopweek in plaats van open week 

Dit jaar willen we het meekijken in de klas anders vorm geven. In plaats van een open 
week waarbij u zich in kon schrijven om tijdens de lessen mee te kijken is er nu de 
mogelijkheid om in de week van 7 oktober op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 
uur tot 9.00 uur samen met uw zoon en/of dochter te kijken waar hij/zij mee bezig is. U 
krijgt daar later nog meer informatie over. Groep 8 is die week op kamp, juf Wendy zal 
hier een nadere week voor uitkiezen. 

 
 
11. 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 8.10 bij Kaleidozes en vanaf 08.20 uur op Kaleidoscoop. 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 8.10 uur (6) en 8.20 uur zijn de leerkrachten in de klas 
aanwezig.  

- Om 8.15 uur (6) en 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. Kaleidozes heeft hier weer aangepaste tijden. 

- 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. 

- Tijdens  de pauzes staan de leerkrachten verdeeld op het plein, als een  groep de 
beurt heeft om te voetballen dan zal betreffende leerkracht bij het voetbalveld 
staan. 

- Mobieltjes mogen mee naar school als dat wenselijk is. Kinderen mogen deze niet 
gebruiken. De mobieltjes blijven in de tas of mogen worden ingeleverd bij de 
leerkracht. De verantwoordelijkheid voor verlies of kwijtraken ligt niet bij school. 
Wanneer kinderen de mobieltjes gebruiken zonder toestemming worden deze tot 
het einde van de schooldag door de leerkracht bewaard. 

- Afgelopen schooljaar kregen wij als team regelmatig terug dat er teveel 
activiteiten waren. We willen daar zeker rekening mee houden. Zo zullen we de 
“Gouden weken” zelf afsluiten met de kinderen zonder ouders en is er in plaats 
van de open week voor 3 inloopmomenten gekozen van een half uur gekozen. 
We nemen e.e.a. weer mee bij de evaluatie einde dit schooljaar. 
 

mailto:jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl
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12. Trakteren. 
Als kinderen jarig zijn vinden zij het leuk om te trakteren.  

- De kleuters mogen trakteren in de kleutergroepen. Zij blijven in de rechtervleugel 
beneden. 

- De groepen 2/3 t/m 8 mogen trakteren in alle klassen. 
Graag willen wij u erop wijzen dat wij als team voorstanders zijn van gezonde traktaties. Op 
internet zijn er tal van leuke ideeën. Als leerkrachten doen wij graag mee aan die gezonde 
traktaties.  
 
13. Naam op broodtrommels, bekers en sleutels 
Het is fijn wanneer  broodtrommels, drinkbekers en sleutels voorzien worden van naam. Wilt 
u daar zorg voor dragen?  
  
14. 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 met 
uitzondering van de groepen 2/3 en 3 zij starten om 19.00 uur. De avonden zijn verdeeld 
over twee weken om u zo nodig zoveel mogelijk de gelegenheid te geven meerdere 
informatieavonden bij te wonen. 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. 
We stellen het zeer op prijs als u zich opgeeft of afmeldt voor de informatieavond van uw 
kind(eren). Dit mag via de mail. 
 
15. 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  
 
16. Overblijven bij Kaleidozes 

Vindt u het leuk of kent u iemand die het leuk vindt om op donderdag en vrijdag de 
overblijf te verzorgen tegen een kleine vergoeding dan mag u mij mailen: 
jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl 

 
 

17. Gymtijden en afspraken 
De gymtijden staan vermeld op de website. 

- Gymkleding en schoenen zijn verplicht vanaf groep 2-3 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.  

https://goo.gl/forms/5zJ7ZG0hxPxZZ1613
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- 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). 

 
18. 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.  

 
19. 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.  
 
20. 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. 
 
21. 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.  
 
 
22. 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. Partou is op zoek naar vrijwilligers, zie de advertentie 
hieronder. 
 
      Wijzigingen in het contract doorgeven. 

Verandert er iets in het overblijfcontract van uw kind? 
Gaat uw kind bijvoorbeeld na de zomervakantie naar de bovenbouw en moeten ze op 
vrijdag overblijven? Geef dit dat tijdig door. Aanmelden of wijzigingen doorgeven kan via: 
Klantenservice@partou.nl 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT TUSSENSCHOOLSE OPVANG KALEIDOSCOOP 

Altijd al met kinderen willen werken? Dan is dit je kans! Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die samen met ons de kinderen een ontspannen overblijf willen 
aanbieden. Als vrijwilliger boven de 22 jaar ontvang je een vergoeding van € 10,- netto 
per keer en ben je minimaal 1 dag per week beschikbaar tussen 12:00 en 13:15. 

Interesse? Neem contact op met onze coördinator via: linda.komdeur@partou.nl 

mailto:linda.komdeur@partou.nl
mailto:Klantenservice@partou.nl
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23. Muziekles! 
Uw kind krijgt dit jaar, net als in de afgelopen jaren, weer muziekles op school. Daar zijn 
we erg blij mee. In de loop van het jaar worden 6 muzieklessen ingepland. Dan komt er 
een vakleerkracht, verbonden aan Muziekschool Zeewolde (subsidie van Gemeente 
Zeewolde), naar de klas van uw kind om daar te genieten van het muziek-maken. 
  
Mocht uw kind méér muziek willen maken? Kom dan kijken tijdens de Open Lessen van 
de Muziekschool op woensdagmiddag 11 & 18 september. Dit is geheel vrijblijvend. De 
lessen duren 3 kwartier en starten om: 
13.30 uur: Spelen met muziek voor kinderen uit groep 1 & 2 
14.30 uur: Ontdek Muziek voor kinderen vanaf groep 3 
15.30 uur: Muziek Atelier voor kinderen uit groep 4, 5, 6 
Er is dan ook info over 10 lessen keyboard of 10 lessen gitaar. 
  
De nieuwe locatie is: basisschool ’t Kofschip, Corridor 76. 
Meer informatie op: www.muziekschoolzeewolde.nl of 
voorvragen: info@muziekschoolzeewolde.nl 
Muziek maken is zo leuk en goed voor elk kind! Komen jullie ook? 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 
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