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Beste ouders en/of verzorgers, we zijn het jaar fijn begonnen. Na de verhalen over de 
kerstvakantie is het schoolwerk weer opgepakt. In de tweede week zijn de kinderen met 
de CITO toetsen gestart, de komende weken blijven zij daar nog mee bezig. De 
leerlingenraad is weer bij elkaar geweest, we hebben een goede vergadering gehad. We 
houden deze vergadering op ’t Kofschip, samen op de fiets gaan we die kant op. De brief 
betreffende de staking heeft u gisteren ontvangen. We krijgen positieve reacties van 
ouders en ook wel een kritische noot. Wij als team maken ons erge zorgen over de 
toekomst in het onderwijs, natuurlijk zijn we blij met de afgelopen salarisverhoging maar 
de structurele gelden die we nodig hebben om bijvoorbeeld het passend onderwijs goed 
te kunnen begeleiden daar voeren wij actie voor.  Als u zelf ook uw stem wil laten horen 
kan dat bijv. op https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie Bedankt voor jullie begrip. 
 

1. Agenda komende weken 
- Week 4 en 5 CITO weken 
- Donderdag 23 januari: groep 8 gaat naar het Anne Frankhuis, zij hebben een 

continurooster. Juf Monique (gr. 5) heeft Kanjertraining, meester Jaap komt voor de 
klas. 

- Vrijdag 24 januari: De Parro planner wordt geactiveerd om in te schrijven voor de 
portfoliogesprekken 16.00 uur. 

- Woensdag 29 januari: juf Susan een studiedag, juf Amber is er voor de klas. 
- Donderdag 30 en vrijdag 31 januari: Staking 
- Maandag 3 februari: studiedag, alle leerlingen vrijdag  
- Vrijdag 7 februari: De port folio gaat mee 
- Week 7 en 8 portfolio gesprekken 

2. Website bijgewerkt met: De oudergeleding van de MR stelt zich voor. 
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3. Welkom 
 
Sem in groep 5, Daan in groep 3, Alisa in groep 2 
Finn, Laurie, Senna, Aydenn, Noah en Lucas in de groepen 1 
 
 Heel veel plezier bij ons op Kaleidoscoop 
 
 
 
 

  
4. Bouw op Panta Rhei: De afgelopen week kregen wij via ouders bericht over een 

geparkeerde auto op het plein en rokende medewerkers van de bouw. Dit is met de 
betrokken mensen gecommuniceerd en is niet meer aan de orde. Op een stukje grasveld 
naast de bouwweg zijn betonplaten gelegd, dit voorkomt een en ander aan uitglijden. 

5. Bouw aan Kaleidoscoop: De bouw van Kaleidoscoop is van start. Vrijdag 10 januari is er in 
een eerste overleg met de gemeente, de architect en de installateur gekeken wat nodig is. 
Volgende week hopen we de eerste offertes te ontvangen. Het doel is dat de oplevering 
van ons gebouw in juni 2021 zal zijn. Er wordt berekend of dit haalbaar is. We zijn blij dat 
ook deze fase van start is gegaan. 

6. Inschrijven Parro: Op 24 januari wordt Parro open gezet voor het inschrijven voor de 
portfolio gesprekken. De leerkrachten doen hun best om gesprekken niet uit te laten 
lopen. Dit lukt niet altijd. Wanneer u meerderde kinderen op school heeft is het handig 10 
minuten ruimte in te plannen. Op de gesprekken in februari vinden we het fijn alle ouders 
te spreken. Veel ouders schrijven zich vlot in, niet alle ouders lukt dit. Wij vinden dit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. De leerkrachten controleren voordat de gesprekken 
beginnen of alle ouders zich hebben ingeschreven. Wanneer dit niet het geval is krijgt u 
per mail of Parro een laatste herinnering. Wanneer ouders niet komen zullen de 
leerkrachten hun gesprekspunten in het leerlingvolgsysteem noteren. 

7. Inschrijven van broertjes/ zusjes: Gezien de groei van de school is het fijn om op de  
hoogte te zijn van de instroomleerlingen. Mocht u voornemens zijn een broertje of zusje 
in te schrijven is het fijn om dit op tijd te weten. U kunt bij Jolanda van Duinkerken een 
inschrijfformulier krijgen.  

8. Oudergeleding MR stelt zich voor: 
Even voorstellen: ik ben Jorinde Kop, getrouwd met Stefan en moeder 
van Rosa (groep 2) en Luna (2 jaar). Sinds de zomer van 2018 wonen wij 
met veel plezier in Zeewolde. Ik werk op een kinderbehandelcentrum in 
Almere, daar komen kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of 
een verstandelijke/lichamelijke beperking.  
Ik heb mij bij de MR van de Kaleidoscoop aangesloten omdat ik het 
belangrijk vind om betrokken te zijn bij de school, het is een plek waar 
mijn dochter veel van haar tijd doorbrengt. Ik wil graag dat de kinderen 

zich prettig en veilig voelen op school en dat zij kwalitatief goed onderwijs aangeboden 
krijgen. Door te praten over de ontwikkelingen in het onderwijs en het beleid van de 
school kunnen we samen de school tot een leerzame, uitdagende plek voor de kinderen 
maken. Ik vind het belangrijk dat naast de wet- en regelgeving leraren en ouders gehoord 
worden bij het maken en uitvoeren van het beleid, en daar hoop ik met mijn deelname 
aan de MR een klein steentje aan bij te dragen. 
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Ik ben Priscilla Jonker , 32 jaar en getrouwd met Gijsbert  Jonker. Wij 
hebben samen drie dochters, Amy (9jaar) , Julia (5 jaar) en Liv (1jaar).  
In het dagelijks leven run ik ‘Moons baby and kids’, een baby/kinder 
merk welke ik vier jaar geleden heb opgericht. De wens om fulltime 
voor mijn kinderen te zorgen en de passie voor baby / kindermode 
heeft mij toentertijd doen besluiten om eigen bedrijf  te starten. 
Inmiddels is Moons groter dan ik zelf voor mogelijk hield , en ben ik hier 
dankbaar voor.  

Ik heb mij aangesloten bij de MR omdat ik graag betrokken ben bij de school, de plek waar 
twee van mijn drie kinderen dagelijks naar school gaan. Als ouder ervaar ik iedere dag hoe 
belangrijk het is als kinderen met plezier en enthousiasme naar school gaan. Op basis van 
mijn eigen ervaring als partner , moeder , onderneemster richt ik mij op de dingen die 
ertoe doen. Vanuit mijn visie op de toekomst probeer ik ten alle tijden in het hier en nu 
met de juiste dingen bezig te zijn. Leren van gisteren en handelen voor morgen.  
Tevens als  moeder vind ik het waardevol mee te mogen denken over het beleid op de 
Kaleidoscoop. Als lid van de oudergeleding zie ik het als mijn rol de belangen van ouders in 
te brengen en te bewaken.  

9. GEZOCHT: VRIJWILLIGERS VOOR DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG KALEIDOSCOOP 
Wij zijn op zoek naar meerdere enthousiaste vrijwilligers die samen met ons een gezellige en    

ontspannen overblijf willen aanbieden aan de kinderen van basisschool de Kaleidoscoop. 

Wat houdt dit precies in? 

 Je zorgt ervoor dat de kinderen op een gezellig, veilige en verantwoorde manier 

kunnen overblijven 

 Je krijgt per keer een overblijfvergoeding van 10,- euro 

 Je bent minimaal 1 dag per week beschikbaar tussen 12.00 en 13.15 

 Liever geen vaste dagen? Je kan ook als invalkracht aan de slag! 

Aanmelden: Wil je ons team komen versterken, wil je meer meer informatie of weet je iemand 

die dit leuk vindt, neem dan contact op met onze coördinator via tsokaleidoscoop@partou.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aandacht voor passend onderwijs:  

mailto:tsokaleidoscoop@partou.nl
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Aan alle ouders en leerkrachten van de kinderen in de scholen die horen bij het 
samenwerkingsverband Zeeluwe 
 
Vind je goed passend onderwijs belangrijk voor je kinderen en leerlingen?? 
Wil je meedenken en meepraten over Passend Onderwijs in onze regio??? 
Geef ouders en leerkrachten een stem!! 
 
Meld je aan als kandidaat-lid van de OPR (Ondersteuningsplanraad) van Zeeluwe!!!! 
 
De OPR heeft dringend behoefte aan nieuwe leden; er komen binnenkort 10 plaatsen 
vacant. Een goede en voltallige OPR is belangrijk om de stem van ouders en leerkrachten 
te laten horen. 
Zij staan immers aan de basis van Passend Onderwijs!! 
Via deze link vinden jullie alle informatie over de werkzaamheden van de OPR en ook over 
de compensatie-uren voor leerkrachten en de vergoeding voor ouders. 
  
Namens de OPR:  Sieb van der Heide 
Ambtelijk secretaris OPR 
srvdheide@zeeluwe.nl 
06-86811867 
 

 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 
 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.zeeluwe.nl/index.php?id=22
mailto:srvdheide@zeeluwe.nl
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