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Beste ouder(s) en of verzorger(s), het zal jullie niet ontgaan zijn, de voorbereidingen voor
de bouw zijn begonnen. Binnenkort zullen de werkzaamheden starten. In week 12 wordt
de bouwplaats verder in orde gebracht en in week 13 worden de palen geboord.
Wanneer er vragen zijn over de bouw of bouwweg zijn die zeer welkom, zo houden we
het zo veilig mogelijk samen. In week 10 zijn er een aantal groepen thuis geweest, in de
afgelopen week was dit gelukkig niet nodig. Het blijft een onzekere periode. Activiteiten
worden verplaatst, geannuleerd of er wordt een alternatief geboden. We maken er
samen het beste van. In deze Scoop stellen een aantal mensen zich voor, fijn dat deze
mensen ons team komen versterken.
1. Agenda komende weken
- vrijdag 26 maart: Scoop nr. 18
- vrijdag 26 maart: om 16.00 uur de gespreksplanner open
- donderdag 1 april: Paasviering
- donderdag 1 april: Scoop nr. 19
- vrijdag 2 april en maandag 5 april: vrij Goede Vrijdag en tweede Paasdag
- week 14 en 15 online portfoliogesprekken inclusief een avond
- woensdag 7 april: open ochtend voor belangstellende ouders op afspraak
2. Website bijgewerkt met het ondersteuningsplan 2020-2024
3. Welkom

Kayla in groep 6 en Isa in groep 2.
Heel veel leer en speelplezier bij ons op school.
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Even voorstellen: Ik ben Marieke Nooteboom (45) en ik woon met mijn
man en zoons (12 en 15) in Zeewolde. Er sluipen bij ons ook 2 gezellige,
actieve Savannah-katten rond. Badminton is mijn sport, maar dat kan
nu alleen af en toe in onze bedrijfshal. Begeleid buiten sporten is
hiervoor in de plaats gekomen. Ik ben verder graag creatief met vooral
schrijven; Handlettering vind ik erg leuk om te doen. Na 11 jaar
gewerkt te hebben in het onderwijs, ben ik ook ongeveer 11 jaar ‘thuis’
geweest. Tijd voor de kinderen, maar ook voor het startende eigen
bedrijf van mijn man. In deze periode ben ik altijd veel bezig geweest met lesmateriaal
bedenken en maken. Vooral rekenen heeft mij altijd enorm geboeid. Hoe kan ik iets
‘moeilijks’ makkelijk uitleggen? Maar ook: waardoor gaat het bij iemand minder vanzelf?
Ik vind het erg leuk om op de Toermalijn en de Kaleidoscoop aan de slag te kunnen met RT
voor rekenen. Ik ben op dinsdag- en vrijdagochtend op de Toermalijn te vinden en op
maandag- en donderdagochtend op de Kaleidoscoop. Wie weet tot ziens!

Mijn naam is Sandra Bos. Ik ben 34 jaar en woon samen met
mijn man en drie kinderen van 8, 6 en 4 jaar in Zeewolde. Na
jaren als leerkracht gewerkt te hebben op de Omnibus en de
Kaleidoscoop ben ik nu een poos thuis geweest om er voor
mijn gezin te zijn. Nu de kinderen allemaal op school zitten
ben ik klaar voor een nieuwe uitdaging! Ik mag kinderen
ondersteunen en begeleiden bij het leren lezen. Dit ga ik
doen op maandag en woensdagochtend.

Als nieuwe leerkracht wil ik mij graag even voorstellen.
Mijn naam is Marion Germans en ik woon in Zeewolde. Ik
ben getrouwd en moeder van twee jongens in de leeftijd
van 1 en 5 jaar. Op 1 april start ik op de woensdag,
donderdag en vrijdag in de klas Buurman en Buurman.
Hiervoor ben ik werkzaam geweest op een basisschool in
Dronten.
In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn gezin naar het bos en ik sta elke week op het
hockeyveld. Ik heb heel veel zin om samen met de kinderen en de ouders er een leuke tijd
van te maken. Tot snel!
4. Privacy/klassenapp: In de meeste groepen op school is er een zogenaamde klassenapp.
Deze wordt voornamelijk gebruikt om over schoolse zaken door ouders onderling te
communiceren. Het is niet de bedoeling dat de telefoonnummers uit deze appgroep
ongevraagd voor andere doeleinden gebruikt worden.
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5. Wijziging datum schoolreis/ annulering kamp: Door de huidige omstandigheden is het
schoolreisje verzet. We gaan nu op dinsdag 29 juni. Zoals eerder gecommuniceerd is het
kamp voor groep 8 geannuleerd. Dit betekent niet dat er niets plaats zal vinden. We zijn al
druk aan het bedenken hoe we één en ander veilig vorm kunnen gaan geven.
6. Portfolio gesprekken: In de weken 13 en 14 vinden de portfolio gesprekken plaats voor de
groepen 1 t/m7. Deze zullen online gevoerd worden. De avond die voor de meeste groepen
ingepland zal staan is dinsdag 6 april (dit is een wijziging, het was 8 april), groep 3 van juf
Marjanne en Annette zal op donderdagavond 8 april gesprekken houden. Wanneer er nog
sprake is van een avondklok zal het laatste moment op de avond 20.15 uur zijn.
7. Boomfeestdag groep 6: Deze gaat niet door. De gemeente kwam met een alternatief, we
mochten samen met de leerlingen kijken wat we op het plein aan iets bloeiends toe kunnen
voegen. Samen met de leerlingenraad uit groep 6 met een klasgenootje daarbij hebben we
bedacht dat het leuk zou zijn als er om de bomen op het plein bodembedekkers worden
geplant in de kleuren van het logo van de school. Nu maar afwachten of onze wens
gehonoreerd gaat worden, er was maar een klein budget. We hopen na de verbouwing het
schoolplein aan te kunnen pakken.
8. Delen van gegevens: Wanneer er in een klas een leerling is met corona gaat deze groep in
quarantaine. Als dat aan de orde is zal de GGD om persoonsgegevens van de leerlingen van
de betreffende klas vragen om bron en contactonderzoek te doen. We willen u bij deze
vragen om voor 29 maart aan te geven wanneer gegevens NIET gedeeld mogen worden
mocht dit nodig zijn. Wanneer u niet reageert gaan we ervan uit dat we de gegevens mogen
delen met de GGD
9. Informatie KIES:

Kies jij voor je kind?

KIES
KIES

staat voor Kinderen In Een Scheiding.

is een spel en praatgroep voor kinderen van gescheiden

ouders. KIES is voor alle kinderen van gescheiden ouders, uit groep
4 t/m 8.

KIES biedt uw kind een unieke kans om op een onafhankelijke plek te onderzoeken hoe
het is om gescheiden ouders te hebben. Het is een lotgenotengroep waarin het kind centraal
staat. Onder begeleiding van twee KIES -coaches krijgen de kinderen de gelegenheid te
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spelen, te praten en creatief bezig te zijn over wat hen bezig houdt.
Op 20-5-2021 zal het spel- en praatprogramma KIES in Zeewolde starten, deelname is
kosteloos. De kinderen komen acht keer een uur van 15:30-16:30 uur op donderdag bij
elkaar. De locatie is nog nader te bepalen
Voor en na de reeks bijeenkomsten is er een ouderbijeenkomst.
Informatiebijeenkomst: Woensdag 19-5-2021 van 19:00-20:00 uur
Evaluatiebijeenkomst: Woensdag 14-7-2021 van 19:00-20:00 uur
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen naar 036-5229472 (Cindy
Lippert). Wij nemen de veiligheidsmaatregelen in verband met Corona uiteraard
in acht. Hierover zullen wij u na aanmelding verder informeren.
Wilt u uw kind aanmelden voor deze training dan kunt u dat doen via de website:
https://sociaal.meerinzicht.nl/jeugdhulp/kies/

Cindy Lippert Robert Knegt
Kijk voor meer informatie: www.kiesvoorhetkind.nl

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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