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Beste ouders en/of verzorgers,
De eerste twee weken na de herfstvakantie zitten er op. Voor de herfstvakantie hebben
we als team twee studiedagen gehad. Er zijn een hoop onderwerpen aan bod geweest en
er is een hoop werk verzet. Er is aandacht geweest voor de zorgen over ons onderwijs
maar ook hebben we gekeken naar wat er allemaal goed gaat. We hebben onder andere
met elkaar gekeken hoe we het volgen van leerlingen kunnen optimaliseren. We hebben
het over schooltijden en verjaardagen gehad, dit komt terug in de Scoop. Afgelopen
woensdag hebben we gestaakt, we willen u nogmaals bedanken voor jullie begrip. We
hopen op meer structurele oplossingen voor de toekomst van ons onderwijs.
1. Agenda komende weken
- Woensdag 13 november: start eerste ronde workshops
- Donderdag 14 november: vergadering leerlingenraad op ’t Kofschip
- Maandag 18 november: juf Iris BHV, meester Luc voor de groep
- Vrijdag 22 maart: Scoop nummer 6
- Maandag 25 maart: juf Iris en juf Maartje BHV, meester Luc voor de klas
2. Website bijgewerkt met…..
- Informatie Partou
3. Welkom
In de groepen 1-2 zijn onlangs begonnen,
Kaiden, Jelle, Frank en Seth.
Heel veel plezier bij ons op Kaleidoscoop.
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4. Kaleidosterren: omdat de workshoprondes een week opschuiven valt de laatste op 27
november tegelijk met de Kaleidosterren. Dit is niet haalbaar. De Kaleidosterren
schuiven door naar 11 december.
5. Verjaardagen: Het onderwerp verjaardagen en traktaties is een regelmatig terugkerend
onderwerp binnen de school. Dit houdt leerkrachten en ouders bezig. Onderwerpen van
gesprek zijn onder andere het gezonde aspect, allergieën en diëten, de vele traktaties
door de groei van de school en de onderwijstijd die soms gemist wordt. Tijdens de
studiedag hebben we het hier uitgebreid over gehad. We vinden het belangrijk dat
verjaardagen gevierd worden en zijn tot de volgende oplossing gekomen. Dit jaar
verandert er nog niets; jarigen mogen gewoon met hun meegebrachte traktatie uitdelen
in de klas en de klassen rond. Per 1 augustus 2020 vieren de kinderen hun verjaardag als
volgt; er is natuurlijk een klein feestje en een cadeautje, daarnaast mogen zij bij de juf
een traktatie kiezen in de vorm van een activiteit tijdens het eten en drinken. U kunt
hierbij denken aan; een filmpje kiezen, Just Dance of twee liedjes kijken en luisteren.
Daar komen vast nog veel meer ideeën bij. Aan het einde van de ochtend mogen de
jarige kinderen naar de andere leerkrachten met een kaart om zich te laten feliciteren.
Dit heeft als voordeel dat de leerkrachten niet gestoord worden bij het geven van hun
lessen en de tijd afgebakend is. We horen graag als er nog meer goede ideeën zijn. We
hopen op deze manier van iedere verjaardag een gezellig feestje te maken!
6. Schooltijden: Ook dit is een veel terugkerend onderwerp. We zijn vorig schooljaar
begonnen met binnen het team te inventariseren waar de wensen liggen, een
continurooster, gelijke schooltijden voor alle kinderen of het behouden van de huidige
schooltijden. Dit lijkt eenvoudig maar dat was het niet. Een en ander hangt samen met
een financieel aspect en aanpassen van contracten van leerkrachten. Voor het
merendeel van het team is het niet wenselijk om een continurooster te draaien, ook
over de gelijke schooltijden en huidige schooltijden lopen de meningen teveel uiteen.
Voor nu hebben wij besloten dit onderwerp voorlopig te laten rusten.
7. Nieuwe leerkrachten: Op 30 oktober j.l. zijn er zeven sollicitatiegesprekken geweest. Een
mooi aantal gesprekken. Uit deze gesprekken zijn een aantal kandidaten naar voren
gekomen waarvan we er inmiddels 3 hebben aangenomen, juf Wendy voor groep 6 en
juf Miep voor de instroomgroep. Zij zullen beiden per 1 januari 2020 beginnen. Later
zullen zij zich aan u voorstellen. Daarnaast hebben wij vervanging voor juf Georgette
gevonden, juf Eva, zij zal op donderdag en vrijdag voor de Jungleklas komen, komende
week wordt duidelijk of dat per 1-12-19 of 1-1-20 zal zijn.
8. Sint en kerst: De commissies zijn of gaan hard aan de slag. Voor nu alvast handig om te
weten:
- Op 5 december hanteren wij een continurooster, de kinderen van Kaleidozes zijn om
14.00 uur uit en hebben geen gym die dag. De kinderen op Kaleidoscoop zijn om
14.15 uur uit. Wanneer u als ouder van uw vierjarige denkt dat dit een te lange
schooldag is in combinatie met het Sinterklaas gebeuren kan u met de leerkracht
afspreken uw zoon of dochter om 12.15 uur op te halen.
- Kerst: Er komt een kerstdiner. Voor Kaleidozes waarschijnlijk op woensdagavond (de
leerkrachten zullen dit zelf communiceren) op Kaleidoscoop op donderdagavond. Op
donderdagmiddag zijn alle leerlingen vrij omdat zij ’s avonds naar school gaan. Er
komt een kerstmusical waar alle kinderen naar toe gaan.
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9. Ouderbijdrage
Geachte ouders/verzorgers,
In september van dit schooljaar heeft u een mail inzake de ouderbijdrage ontvangen. De
ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wordt gebruikt om verschillende
schoolactiviteiten mogelijk te maken of te verrijken. Denk hierbij aan het Sinterklaas- en
kerstfeest. Hiervoor zijn al verschillende kosten gemaakt.
Van veel ouders hebben wij de bijdrage al ontvangen, van een aantal echter nog niet. De
vraag aan ouders, die misschien de mail gemist hebben of vergeten zijn het geld over te
maken, is of wij uw bijdrage alsnog mogen ontvangen. Apart gemaakte afspraken hierover
blijven staan.
Wij verzoeken u dan de ouderbijdrage over te maken op
rekeningnummer: NL87RABO0154302597 ten name van “oudervereniging Kaleidoscoop”
onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.
In de bijlage kunt u de bedragen vinden.
Ouders die al betaald hebben willen wij bij deze hartelijk danken voor het mogelijk maken
van vele activiteiten.
Met vriendelijke groet,
Namens de ouderraad
Sandra Jeurissen
(penningmeesters OR)
sbbeen@hotmail.com

Opgave kinderen voor de Eerste Communie
Wanneer uw kind in groep 4 zit of hoger en wil zijn/haar 1e H. Communie doen, dan kunnen
onderstaande gegevens worden doorgegeven aan communiegroep.zeewolde@gmail.com. U
ontvangt een bevestiging van uw opgave. Mocht dit niet het geval zijn of u hebt nog vragen,
dan graag contact opnemen met Janneke den Brok, tel: 06 53334897.
Werkgroep 1e Heilige Communie, parochie Sterre der Zee
Ida Hazelaar, Monique de Bruijcker en Janneke den Brok

-> Opgave voor 20 december 2019<Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
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E-mail :
Geboortedatum:
School:
Gedoopt: Ja/Nee*
Belangrijke data:
1e ouderavond: maandag 13 januari 2020, 20.00u te Open Haven.
Start voorbereiding kinderen: zondag 19 januari 2020.
1e H. Communie: zondag 19 april 2020.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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