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Wat was dat spannend vanochtend, we stonden met heel veel kinderen, leerkrachten en 
ouders te wachten op Sinterklaas toen ineens Klimpiet van het dak kwam. De kinderen 
vonden het geweldig. Gelukkig kwam Sinterklaas toen ook snel. We hebben een super leuke 
dag gehad met mooie cadeaus, wat lekkers te drinken en een speculaasje en heel veel 
pepernoten. Sint wist weer veel te vertellen over de kinderen en heeft naar verschillende 
optredens gekeken. Sinterklaas is ook nog op bezoek geweest bij een aantal zieke kinderen. 
Met dank aan Sint en Pieten, leden van de ouderraad en de Sintwerkgroep van school. Het 
was goed georganiseerd, fijn. 
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Agenda komende weken 
Vrijdag 6-12: Studiedag, alle kinderen vrijdag 
Maandag 9-12: bestuursvergadering met MR 
Woensdag 11 december: Kaleidosterren 
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: Scoop nummer 8, kinderen ’s middags vrij en twee weken kerstvakantie 
Vervangingen in November: Vanaf nu zal ik u maandelijks op de hoogte brengen hoe wij 
vervangingen geregeld hebben. Het ziekteverzuim In de maand november was vier dagen, 
dit is opgevangen door een onderwijsassistente, ervaren stagiaires en door een duo collega. 
Daarnaast is er verlof verleend voor verhuizen, ook dat verlof is opgevangen door een duo 
collega die extra gewerkt heeft. Dit is 1 dag ten koste van ondersteuning gegaan. 
Kerstpakkettenactie: Ook dit jaar organiseert het Interkerkelijk Diaconaal Platform 
Zeewolde(IDPZ) weer een kerstactie voor de mensen in Zeewolde die van een 
minimuminkomen moeten leven. 
Op vrijdag 20 december 2018 worden rond de 275 voedselpakketten verspreid. Deze 
pakketten moeten natuurlijk wel weer worden gevuld en daarvoor doet het IDPZ weer een 
beroep op de bevolking van Zeewolde. 
Op school willen wij daar graag aan meewerken. Vanaf 12 december mogen er weer 
producten op de tafel in de hal neergezet worden. De volgende producten zijn altijd van 
harte welkom: koffie, thee, wereldgerechten, blikjes vis of ham. Spuitbussen slagroom, 
noten, blikken groente, soep en blikken vruchten op sap. Ook rijst en pasta, bonbons en 
chocola, roomboter zorgen voor een fijne aanvulling op de pakketten. 
Bericht van Mad Science: In de kerstvakantie organiseren wij in het bezoekerscentrum van het 
 UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal spannende workshops vol proefjes en experimenten 
voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. 
Tijdens de workshops kunnen de kinderen zelf ervaren hoe het kan dat je met water en 
warmte een machine in beweging krijgt en water kan verpompen? 
De workshops vinden plaats op vrijdag 27 december en vrijdag 3 januari. Op beide dagen zijn 
er workshops van 10.30 tot 12.30 en van 14:00 tot 16:00 uur. 
Aanmelden voor de workshop graag via info@woudagemaal.nl en geef daarbij duidelijk aan 
op welke dag en tijdstip je wilt komen. 
Maximaal 24 kinderen kunnen zich per workshop inschrijven. Na betalen van entree zijn de 
workshops gratis. 
De bouw weg: Afgelopen woensdag is er contact geweest met de gemeente om onze zorg uit 
te spreken over het verkeer via de bouw weg. De tijden waarop groot materiaal vervoerd 
wordt is niet altijd goed gekozen. Dit wordt opgepakt tijdens een bouwoverleg om 
verbetering daarin aan te brengen. 
Kerst: Sint is vertrokken en de kerst komt er alweer aan. Voor het versieren van de school 
hebben zich voldoende ouders aangemeld. We zijn nog op zoek naar ouders die willen helpen 
opruimen. Dit doen we vrijdag 20 december vanaf 8.30 uur. Het is niet nodig de hele ochtend 
te blijven. Jullie mogen je aanmelden bij juf Sharon (smoes@icbkaleidoscoop.nl) De 
informatie over de kerstdiners volgt later. 
 

 

 

Met vriendelijke groet 
Het team van Kaleidoscoop 
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