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Beste ouders en/of verzorgers,
Alweer bijna februari, de CITO toetsen voor de kinderen in de groepen 3 t/m 8 zijn afgerond
en de observaties in de onderbouw verwerkt. Eind volgende week gaan de portfolio’s weer
mee naar huis. In het team hebben we Sinterklaas en kerst geëvalueerd. Vanuit het team en
vanuit ouders is duidelijk geworden dat de sfeervolle aankleding, een rustiger programma en
het samen zijn van ouders tijdens het kerstdiner als positief zijn ervaren. De berichtenstroom
rondom de kerst had effectiever gekund, dat nemen we mee.
Er waren door de staking extra vrije dagen voor de kinderen. Tijdens de stakingsdagen is een
deel van het team naar Zutphen geweest om mee te doen aan een manifestatie en een deel
heeft deze dagen gebruikt om de werkdruk te verminderen.
De bouw op Panta Rhei vordert op dit moment behoorlijk. Dat is fijn, de oplevering staat nog
steeds gepland rond de maand juni. Daar blijven we met elkaar heel erg op hopen. Het
bouwverkeer blijft onder onze aandacht, afgelopen week hebben we bij de gemeente
aangegeven dat aanleveren van groot materieel beter niet rond 8.30 uur kan gebeuren.
Een fijn weekend toegewenst en tot dinsdag.
1. Agenda komende weken
- Maandag 3 februari: studiedag
- Donderdag 6 februari: rond 9.00 uur geplande ontruiming, leerkrachten en leerlingen
zijn op de hoogte
- Vrijdag 7 februari: de kinderen krijgen hun portfolio mee
- Week 7 en 8 portfolio gesprekken inclusief dinsdagavond 11-2-20
- Maandag 10 februari: bestuursvergadering om 20.00 uur
- Vrijdag 14 februari : Scoop nummer 11
- Woensdag 19 februari: Kaleidosterren groep 1 t/m 5
- Maandag 24 februari t/m 28 februari voorjaarsvakantie
- Maandag 2 maart: studiedag, leerlingen vrij
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2. Welkom
Aan Senn, Fleur, Milan en Taylor May in de onderbouw.
Heel veel plezier op Kaleidoscoop

3. Ouderbijdrage
Veel ouders hebben de ouderbijdrage overgemaakt, fijn.
Voor een aantal kinderen missen we deze bijdrage nog.
Fijn als dit overgemaakt kan worden. In het volgende
item informatie over de stichting leergeld voor diegene
voor wie het financieel lastig is om de ouderbijdrage te betalen.
4. Stichting leergeld
Leergeld Randmeren is een stichting die kinderen financieel ondersteunt, zodat zij kunnen
meedoen aan school-, sport en cultuuractiviteiten. Steeds meer kinderen in de gemeenten
kunnen om financiële redenen niet meedoen aan deze activiteiten. Momenteel groeien in de
gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde 1 op de 10 kinderen op in armoede. Zij
staan vaak letterlijk langs de zijlijn. Leergeld Randmeren wil deze kinderen (weer) laten
meedoen. Onze missie is om sociale uitsluiting van kinderen te voorkomen! De kleine beurs
van ouders mag geen reden voor sociale uitsluiting van de kinderen. Wij bieden kansen aan
kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten die buiten de U-pas vallen. Door ondersteuning van Leergeld
kunnen kinderen mee op schoolreis, hun zwemdiploma halen of op muziekles. Daarnaast
ondersteunen wij regelmatig bij de aanschaf van een laptop, sportkleding en/of een
(tweedehands) fiets. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen
ontplooien, ontwikkelen en het gevoel hebben er bij te horen. Laat alle kinderen meedoen!
Want nu meedoen is straks meetellen! Voor meer informatie:
https://www.leergeld-randmeren.nl/
5. Vervangingen januari
In de maand januari zijn er 6 dagen medewerkers afwezig geweest door ziekte, zorgverlof of
scholing. Al deze dagen zijn intern opgelost door een duo-collega of ondersteuner. Een halve
dag is gevraagd kinderen thuis op te vangen.
6. Portfolio
Vanaf 24 januari heeft u zich weer in kunnen schrijven voor het gesprek over de portfolio
van uw zoon en/of dochter. Veel ouders hebben dit al gedaan maar nog niet iedereen. Op
dit eerste portfoliogesprek zien wij graag alle ouders. Tijdens het kind ouder gesprek is er
samen met de kinderen het doel besproken waaraan zij gaan werken dit schooljaar. De
bedoeling was dit doel te evalueren tijdens het eerste portfoliogesprek. Bij nader inzicht is
dit niet haalbaar, dit omdat niet alle kinderen meekomen bij het gesprek en het qua tijd niet
haalbaar is. De leerkrachten zullen op een ander moment het doel met de kinderen
bespreken en zo nodig bijstellen. Dit is het eerste jaar dat we op deze manier met doelen
werken. Aan het einde van het schooljaar evalueren we dit en zullen bekijken wat haalbaar
is.
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7. Bericht van de kerstpakkettenactie
Beste leerkrachten en leerlingen,
Nu de kerstactie van 20 december 2019 weer voorbij is, wil de kerstcommissie jullie
bedanken voor de producten die jullie hebben geleverd om de pakketten mee te vullen voor
mensen die het wat minder breed hebben.
Dit jaar heeft de kerstcommissie 304 tassen gevuld, een aantal dat nog nooit eerder is
gemaakt voor mensen in Zeewolde.
Het is natuurlijk jammer dat er zoveel pakketten nodig zijn, maar we zijn als commissie ook
blij dat we genoeg producten hebben gekregen om er mooie, volle tassen van te maken!
Daar hebben jullie heel hard aan mee gewerkt!
We weten zeker dat de ontvangers deze pakketten met grote dankbaarheid en blijdschap
hebben ontvangen.
Namens deze mensen en de kerstcommissie willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie
bijdrage.
We hopen natuurlijk dat we in 2020 weer op jullie hulp mogen rekenen!
Hartelijke groet van de kerstcommissie

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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