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Nieuwsbrief van Interconfessionele Basisschool “Kaleidoscoop” schooljaar 2019 - 2020, 
Website: www.icbkaleidoscoop.nl  E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl 

jaargang 10, nr. .; 2 
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8. Bijlages Kies, vrijwilligers LOCT, Actie hoe ga jij naar school? Flyer kunstexpeditie 

Beste ouders en/of verzorgers,  
Scoop nummer 2 voor jullie, de derde schoolweek zit er alweer 
op. Iedereen begint zijn draai te vinden. Een aantal infoavonden 
zijn al geweest, de rest komt volgende week. De schoolreis van 
de groepen 3 t/m 5 was zeer geslaagd. De groepen 6 en 7 gaan 
op 3 oktober. Zoals u ziet op de foto is ook Bouw al weer 
helemaal opgepakt. De kinderen van groep 6 op Kaleidozes 
hebben het daar goed, ze genieten van het plein en het 
voetbalveld en hebben het gezellig in de klas. Zelfs de tuintjes 
aan het lokaal grenzend zijn al aangepakt. Veel leesplezier. 

1. Agenda komende weken 
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 
Woensdag 2 oktober: Start Kinderboekenweek 
Donderdag 3 oktober: Schoolreis groepen 6 en 7, info voor ouders volgt. 
Vrijdag 4 oktober: Scoop nummer 3 
Woensdag 9 oktober: Kaleidosterren door de groepen 1 t/m 5 
Maandag 14 oktober: 20.00 uur bestuursvergadering 
Woensdag 16 oktober: Open ochtend voor nieuwe belangstellende ouders 
Donderdag 17 oktober Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrijdag 18 oktober: Studiedag, alle kinderen vrij, daarna herfstvakantie t/m 25-10. 

 
2. Welkom 
 
 
Jason in groep 1-2 
Veel plezier bij ons op school. 
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3. Bericht van de administratie: In ons leerlingvolgsysteem kan maar 1 thuisnummer 

genoteerd worden, op school hebben we gekozen om het mobiele nummer van moeder 
te noteren.  

4. Dagen interne begeleiding onderbouw: juf Leonie is op dinsdag en woensdag aanwezig 
voor de groepen 1 t/m 3. 

5. Opgave voor hulp op school: 15 ouderparen hebben zich al gemeld voor hulp gedurende 
dit schooljaar, hartstikke fijn. U kunt zich uiteraard nog steeds aanmelden. Het zou 
prettig zijn als we voor het luizenpluizen nog wat aanmeldingen krijgen en nog iemand 
voor de was, deze wordt nu door 2 ouders om de week gedaan, mooi als het nog wat 
meer verdeeld kan worden. 

6. Fiets: Op Kaleidozes zijn de leerkrachten op zoek naar een “oude” bruikbare fiets voor 
ritjes naar Kaleidoscoop. Wellicht heeft iemand nog een fiets staan die gebruikt mag 
worden of voor een klein bedrag overgenomen kan worden. We horen het graag. 

7. Bericht van Partou:  
De coördinator van de TSO, Linda, heeft een aantal opmerkingen/vragen gekregen over het 
gebruik van de koelkast op de Kaleidoscoop. De situatie is als volgt: 
Het is zeker niet de bedoeling dat vleeswaren, kaas en andere zuivelproducten niet                    
gekoeld bewaard mogen worden. Echter lopen wij er op het moment tegen aan dat er te 
weinig koelkastruimte is om alle lunchboxen, bakjes en bekers in de koelkast te plaatsen. Op 
het moment zijn wij (Partou) in overleg met de Kaleidoscoop over het plaatsen van een extra 
koelkast, al dan niet in een andere ruimte. Tot die tijd hebben wij besloten om producten die 
niet perse gekoeld hoeven te worden, buiten de koelkast te bewaren (bijvoorbeeld brood 
zonder vleeswaren of kaas, snackboxjes met tomaat en komkommer enzovoorts). Voorheen 
werd alles in de koelkast gelegd, waardoor er voor sommige kinderen helemaal geen ruimte 
meer was om lunch op te bergen. Dit is natuurlijk iets wat we willen voorkomen. Wij 
beseffen ons dat dit geen ideale situatie is, maar om die reden vragen wij ouders ook om 
hier in mee te denken (denk aan koelelementen en kleinere lunchboxen), tot wij een 
passende oplossing hebben gevonden. 
 
8. Bijlages 

- Kies een folder met informatie over professionele begeleiding voor kinderen bij een 
scheiding. 

- LOCT, een verzoek voor vrijwilligers bij het leer en ontdek centrum 
- Actie hoe ga jij naar school, op alle basisscholen wordt er de komende periode 

aandacht besteed aan de manier waarop kinderen naar school gaan, in de folder 
verdere uitleg. 

- Flyer van de kunstexpeditie, leuke activiteiten voor in de herfstvakantie. 
 

 
 

 

Met vriendelijke groet 
Het team van Kaleidoscoop 
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