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Beste ouders en/of verzorgers, 
Bijna december, een gezellige maand maar ook een spannende maand. We merken het 
op school, veel kinderen zijn na Sint Maarten al helemaal in de ban van Sinterklaas, zijn 
Pieten en paardje O zo snel. Lootjes trekken, surprises bedenken allemaal leuk om mee 
bezig te zijn. Afgelopen week is de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar geweest, we 
hebben gepraat over wat een leerlingenraad allemaal kan betekenen. Daaruit kwamen 
onder andere meedenken over veel dingen bijvoorbeeld het 10-jarig bestaan volgend 
schooljaar en de aanbouw van de school. Ook het trakteerbeleid kwam aan bod, er was 
begrip maar de kinderen vonden het ook wel jammer. Zij gaan in de groepen navragen 
“wat is gezond trakteren”? We zijn benieuwd wat daar op terug komt. We kregen een 
bedankbrief van de kinderpostzegel actie. Vorig jaar heeft groep 7, nu dus groep 8, 
2225,00 euro opgehaald. Daarnaast kreeg de school een bronzen certificaat omdat we al 
8 jaar meedoen. 
 

1. Agenda komende weken 
Maandag 25-11: juf Iris en juf Maartje BHV, meester Luc voor de klas 
Woensdag 27-11: workshop 3 
Donderdag 5-12: Sinterklaasfeest met een continurooster (info verderop in de Scoop) 
Vrijdag 6-12: Studiedag, alle kinderen vrijdag 
Maandag 9-12: bestuursvergadering met MR 
Donderdag 12-12: juf Susan congres, juf Lisette voor de klas 
Woensdag 18-12: kerstdiner Kaleidozes en musical voor ouders groep 7 (tijden volgen) 
Donderdag 19-12: kerstactiviteiten, info volgt. Kinderen ’s middags vrij, ’s avonds 
kerstdiner 
Vrijdag 20-12: kinderen ’s middags vrij en daarna twee weken kerstvakantie 

 
2. Website bijgewerkt met:  

- de agenda met de datum van de schoolfotograaf(14-4-2020) 
- de  schoolgids 2019-2020 

http://www.icbkaleidoscoop.nl/
mailto:info@icbkaleidoscoop.nl
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3. Welkom 
 
 
In groep 1-2 is Joëlle begonnen.  
Heel veel plezier bij ons op Kaleidoscoop 
 
 
  
 
  

4. Sinterklaas en zijn pieten weer in het land!! 
Morgen zal Sinterklaas ook in Zeewolde aankomen. 

Er zijn al veel schoenen gezet en veel fopcadeaus voorbij gekomen. 
Ook op school gaan we de schoenen zetten, dit gaan we doen op donderdag 28 november. Willen 

jullie voor donderdag een schoen/ laars mee naar school geven voor uw kind voorzien van een 
naam. 

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de kleine schoencadeautjes niet te doen, wel krijgen de 
kinderen lekkere pepernoten in hun schoen. En in de plaats van de kleine cadeautjes krijgen ze nu 
het klassencadeau.  Het budget van het schoencadeau hebben we bij het cadeau voor 5 december 

gelegd. 
Mocht uw kind een allergie hebben voor één van de ingrediënten van de pepernoten, dan willen 

we u vragen of u zelf andere pepernoten wilt meegeven. U kunt bij de leerkracht(en) van u 
kind(eren) foliezakjes krijgen. 1 voor tijdens het zetten van de schoen en 1 voor 5 december, deze 
mag u dan ook weer inleveren bij de leerkracht voorzien van naam en klas. Wij zorgen ervoor dat 

het op de betreffende dagen goed bij u kind aankomt. 
In  de periode dat de Sint in ons land is  gaan de kinderen in alle klassen zelf pepernoten bakken.  
Dit jaar doen we geen pietencircuit, de Sint periode is kort en we willen deze niet te vol plannen. 
Op 5 december hoopt Sinterklaas ook weer naar de Kaleidoscoop te komen om zijn verjaardag te 

vieren. 
Om 8:20uur staan alle leerkrachten van de groepen 1 t/m 5 buiten op het plein. (De bovenbouw 

groepen mogen gelijk naar binnen gaan als de deur open gaat, Kaleidozes viert het 
Sinterklaasfeest  op eigen locatie). Er zullen  vakken op het plein worden getekend, als jullie op 
school komen mogen de kinderen  gelijk bij hun eigen juf gaan staan. U bent als ouders ook van 
harte welkom,  we zetten achter het vak waar de leerlingen staan nog een lijn, u mag hierachter 
gaan staan om mee te kijken. Uw kind mag uiteraard ook bij u staan, maar dan wel achter deze 

lijn. We willen graag dat alle kinderen het kunnen zien als Sinterklaas aankomt. 
Wilt u Sint niet onderweg tegen komen vragen we jullie echt vóór  08:25uur op het schoolplein 

klaar te staan. Dat zou heel fijn zijn. 
We hanteren op deze dag een continurooster, dus de kinderen hebben een kleine  pauzehap en 

een lunch nodig. 
Wij hebben er zin in! 

Groeten van de Sintcommissie 
Wij zijn nog hard op zoek naar een ouder die Sinterklaas en zijn Pieten bij school willen brengen in 

de ochtend. U kunt zich opgeven bij Anneke, Monique of Marit 
anneke@icbkaleidoscoop.nl 

monique@icbkaleidoscoop.nl  

marit@icbkaleidoscoop.nl 
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5. Parkeerperikelen 
Het is een poos goed gegaan maar nu komen er wel weer klachten binnen van omwonende 
mensen. Auto’s die zodanig neergezet worden dat bewoners niet met hun auto kunnen 
vertrekken. Heel fijn als u parkeert op de daarvoor bestemde plekken. Soms betekent het 
dat er een stukje verder gelopen moet worden maar zo houden we iedereen blij en 
tevreden.  

 
6. Bouw weg 
De bouw weg ligt er en we doen allemaal ons best om de juiste route te vinden. Het is fijn 
wanneer iedereen niet via het gras gaat en zijn of haar fiets in het fietsenrek zet en niet 
tegen de muur. Dan houden we voldoende ruimte over. 
 
7. Jeugd Zeewolde 
Kinderen zo gezond mogelijk laten opgroeien en indien nodig zo snel mogelijk passende 
ondersteuning inzetten, is de gezamenlijke visie van het onderwijs en het team jeugd 
Zeewolde van Meerinzicht. Goede samenwerking is hierin een belangrijke voorwaarde. Het 
team Jeugd Zeewolde is de lokale toegang voor vragen omtrent jeugd en opvoedhulp en 
wordt uitgevoerd door Meerinzicht. 
Op de Kaleidoscoop zijn we met een pilot gestart om de samenwerking tussen onderwijs en 
het team jeugd te versterken. Dit doen we doordat er elke maandag een klantmanager van 
het team jeugd Zeewolde op school aanwezig is om mee te denken in casuïstiek. Het doel 
hiervan is om binnen school gemakkelijk en snel met elkaar te kunnen overleggen, zodat we 
leerlingen zo snel mogelijk kunnen helpen.  
Als ouder kunt u via de leerkracht van uw kind zorgen bespreken en deze inbrengen bij de 
Intern Begeleider (IB-er). Vervolgens vindt er overleg plaats met de klantmanager van team 
jeugd. Vanzelfsprekend wordt u als ouders betrokken bij dit overleg en eventuele 
vervolgstappen. 
Wilt u als ouder zelf in contact komen met een klantmanager van team Jeugd Zeewolde, 
bijvoorbeeld als er op school geen problemen zijn, maar u vragen heeft over de opvoeding of 
thuissituatie? 
Dat kan! Het team is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur via 036-
5229500. 
 
8. MR nieuws 
Vorige week heeft de Medezeggenschapsraad vergaderd. We hebben gesproken over het 
protocol Schorsing en Verwijdering. We hebben gekeken naar het jaarverslag van het bestuur 
en het Prioriteitenplan is langsgekomen. Verder lag er nog een stuk over Ontslagdatum en 
Opzeggingstermijn. Ieder gaf zijn mening en eventueel vragen en opmerkingen zijn genoteerd 
en worden door de voorzitter meegenomen naar het volgende overleg met de Bovenschools 
Directeur. Op 9 december staat er een overleg met de MR van de Toermalijn en het bestuur 
gepland. Daar gaan we het hebben over de werkdruk en het Lerarentekort in de dagelijkse 
praktijk.  
Dit jaar willen we graag in overleg met het team, de directeur en de Bovenschools directeur 
een Hitteplan realiseren; Hierin zal beschreven moeten worden wat we doen als er extreem 
hoge temperaturen worden verwacht.  
De MR start dit jaar in een nieuwe samenstelling; vanuit het team zijn dat Wendy Veltmeijer 
en Susan van de Bunt. De ouders worden vertegenwoordigd door Priscilla van der Donk en 
Jorinde Kop. 
We zullen met elkaar kritisch kijken naar bestaande beleidsstukken en protocollen en nieuwe 
stukken onder de loep nemen. Wij vergaderen zo’n zes keer per jaar op de Kaleidoscoop. De 
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vergaderingen zijn toegankelijk voor iedereen. Dit jaar staan er nog vergaderingen gepland op 
december, 28 januari, 17 maart, 12 mei en 23 juni. Regelmatig zullen wij in de Scoop 
berichten waar we over gesproken hebben. 
Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan graag een mailtje naar 
wveltmeijer@icbkaleidoscoop.nl. Mocht u vragen of zorgen hebben over iets wat binnen de 
taken van de MR valt, kunt u altijd één van de MR-leden benaderen via onderstaande 
mailadressen. Tevens zal er vanaf volgende week een brievenbus van de MR in de hal van de 
school komen te hangen waar u vragen of bespreekpunten in kunt doen. Deze zullen dan 
persoonlijk of via de Scoop beantwoord worden. 
priscillajonker@hotmail.com 
jorindekop@gmail.com 
svancampen@icbkaleidoscoop.nl 
wveltmeijer@icbkaleidoscoop.nl 

 
9. Speelbosactie 
Op zondag 15 december is er weer een groot kinderfeest georganiseerd in het speelbos “de 
Zevensprong” voor kinderen in de leeftijd tussen 4 en 8 jaar. Een sprookjesachtig speelbos 
met ene heerlijk verhaal en sportieve opdrachten voor alle kinderen maar ook voor ouders, 
opa’s en oma’s, iedereen mag meedoen. Na afloop mag je broodjes bakken en warme 
chocolademelk drinken en krijgen alle kinderen een verrassing mee. Alles is gratis! 
Wanneer: zondag 15 december zijn de kinderen welkom tussen 14.00 uur en 17.00 uur. 
Waar: Speelbos de Zevensprong aan de Groenewoudseweg 7, naast de schuur van 
Staatsbosbeheer. 
 

 

Met vriendelijke groet 
Team Kaleidoscoop 
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