Nieuwsbrief van Interconfessionele Basisschool “Kaleidoscoop” schooljaar 2019 - 2020,
Website: www.icbkaleidoscoop.nl E-mail: info@icbkaleidoscoop.nl
jaargang 10, nr. .; 4
INHOUD:
1. Agenda komende weken
2. Website bijgewerkt met
3. Welkom
4. Juf Neeltje stelt zich voor
5. Meester Jaap stelt zich voor
6. Leerlingenraad
7. Staking
8. Bijlage: brief betreffende de bouw weg.
Beste ouders, voor de kinderen al fijn herfstvakantie, voor ons nog 2 studiedagen. In de
volgende Scoop zal ik aangeven wat de opbrengst van de studiedagen is. Afgelopen weken
was er geslaagd kamp van groep 8 met goed weer, fijn al de hulp van ouders daarbij. De
ouders van de groepen 1-2 hebben vandaag heerlijk gegeten in de restaurants in de
verschillende groepen. Een mooie afsluiting van het thema. Namens het team wens ik
iedereen een hele fijne week. Graag weer tot 4 november.
1. Agenda komende weken
Donderdag 17 oktober Studiedag, alle kinderen vrij
Vrijdag 18 oktober: Studiedag, alle kinderen vrijdag
Week 43: herfstvakantie
Week 44 en 45 Kind-ouder gesprekken
Vrijdag 8 november: Scoop nummer 5
2.Website bijgewerkt met:
een advertentie voor verschillende vacatures op Kaleidoscoop. Zegt het voort.
3.Welkom
Dylan in de groep 1-2,
Veel plezier bij ons op Kaleidoscoop
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4.Juf Neeltje stelt zich voor: Omdat ik straks bij de Kaleidoscoop mag
komen werken, wil
ik mij graag even voorstellen. Ik ben Neeltje Brinker-Vorstenbosch,
getrouwd en
moeder van 2 prachtige zoons.
Ik woon al lang in Zeewolde, maar de afgelopen jaren heb ik vooral in
Almere gewerkt. Voor die tijd was ik op verschillende scholen en
groepen te zien als invalkracht en heb
ik een jaartje op het SBO gewerkt. Ook heb ik 6 jaar ervaring als peuterleidster.
Ik heb al veel ervaring met de kleuters, maar de afgelopen jaren heb ik voornamelijk
voor de midden en bovenbouw gestaan.
Ik mag straks voor groep 1/2 (buurman en buurmangroep) gaan staan en een middag
groep 8. Ik heb er al heel veel zin.
Verder doe ik al jaren met veel plezier mee aan het schooltoneel.
Na de herfstvakantie kom ik op maandag een dagje meedraaien zodat ik iedereen kan
leren kennen. Op 1 november ga ik echt beginnen. Tot 1 november.
5. Meester Jaap stelt zich voor: Beste ouders van de Kaleidoscoop,
Een aantal van jullie heb ik inmiddels al ontmoet; de meesten nog
niet.
Ik ben (meester) Jaap en ik kom de komende periode (tot aan de
kerstvakantie) Linda vervangen als leerkracht van groep 6. Ik ben 29
jaar oud, kom uit de omgeving van Zwolle en woon nu met mijn
vrouw in Amersfoort. De afgelopen 6 jaar heb ik bovenbouwgroepen
op een school in Harderwijk gedraaid.
Als leerkracht ben ik iemand die het belangrijk vindt om een goede relatie met kinderen op te
bouwen en een fijne sfeer in de klas te creëren, zodat er een positief werk- en leerklimaat
ontstaat. Ik bied kinderen veel vrijheid en verantwoordelijkheid maar stel ook duidelijke
grenzen. Collega en schoonzus Marieke Bos en ik hebben een leuk, energiek klasje op de
dependance.
Ik hoop de ouders van de kinderen uit die groep na de herfstvakantie vast nog wel te
ontmoeten. Als er vragen zijn, mail gerust, of kom langs (maandag, dinsdag, woensdag)!
Groet, Jaap Rommelaar
6.Leerlingenraad: De leerlingenraad is gekozen. Dit jaar wordt deze vertegenwoordigt door
Lisanne, Romy, Niek, Lisa, Roos en Amy uit de groepen 5 t/m 8. Samen met juf Jolanda
vergaderen zij ongeveer 1 keer in de 6 weken. De onderwerpen worden door de leerlingen
ingebracht of kunnen vanuit het team komen. Het wordt vast weer een mooie
samenwerking.
7. Staking: Op woensdag 6 november wordt er een staking aangekondigd. Wij zullen tijdens
de studiedagen inventariseren hoe daar binnen he team over gedacht wordt. Wij houden u
op de hoogte.
8. Penningmeester voor het bestuur: Met ingang van januari 2020 neemt onze huidige
penningmeester afscheid.
Het bestuur van SKOZ en SIBZ is op zoek naar een ouder van school die deze functie wil
overnemen.
Het bestuur is een toezichthoudend bestuur en bestaat uit 5 ouders/vrijwilligers van de
Toermalijn en Kaleidoscoop.
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Door het bestuur is een algemeen directeur benoemd (Roel Hijne). Alle taken zijn naar hem
gemandateerd.
Hij legt maandelijks verantwoording af tijdens de bestuursvergaderingen. Deze vinden veelal
op de tweede maandagavond van de maand plaats.
Met de penningmeester heeft hij 1 a 2 keer per jaar overleg ivm de (meerjaren)begrotingen.
Tijdsinvestering per jaar: 8 vergaderingen van 1,5 uur, het lezen van stukken ter voorbereiding
+ 1 a 2 overlegmomenten.
Indien u belangstelling heeft dan kunt u contact opnemen met Roel Hijne rhijne@skozsibz.nl

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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