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Beste   ouder(s)   en/of   verzorger(s),     
De  kop  is  eraf,  fijn  om  alle  kinderen  weer  gezond  terug  op  school  te  zien.  We  horen                   
mooie  vakantieverhalen  en  zien  kinderen  die  actief  aan  de  slag  zijn.  Voor  een  aantal                
kinderen  is  het  weer  even  wennen,  maar  ook  dat  mag.  Leuk  nieuws,  juf  Sharon  is                 
bevallen  van  een  gezonde  zoon,  zijn  naam  is  Yuki,  moeder  en  kind  maken  het  goed.                 
Helaas  hadden  we  door  omstandigheden  ook  direct  te  kampen  met  vervangingen  deze              
week  maar  dat  is  gelukt.  Er  is  gestart  met  de  Gouden  weken,  deze  weken  zijn  belangrijk                  
voor  de  groepsvorming.  Er  worden  veel  activiteiten  georganiseerd  waarbij  de  kinderen             
samenwerken  en  in  de  groep  wordt  besproken  wat  er  nodig  is  om  er  samen  een  goed                  
jaar  van  te  maken.  Een  mooi  voorbeeld  zijn  de  bokslessen  die  afgelopen  week  gegeven                
zijn  en  volgende  week  nog  een  vervolg  krijgen.  U  zult  daar  later  nog  meer  over  horen.                  
Ook  het  team  is  in  de  startweek  met  deze  boks  activiteit  begonnen,  dit  werd  als  heel                 
positief  ervaren.  In  deze  Scoop  veel  informatie  over  afspraken  en  wetenswaardigheden.             
De  informatie  is  niet  volledig,  dit  heeft  te  maken  met  de  ontwikkelingen  omtrent  corona.                
Over  bijvoorbeeld  de  Kaleidosterren  en  de  workshops  volgt  de  informatie  later.  We              
blijven   voorzichtig.   

  
Agenda   komende   weken   
- eerste   6   weken:   de   Gouden   weken   
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- week   37:   startgesprekken   
- vrijdag   24   september:   korfbal   groepen   5   
Website   bijgewerkt   met   
- overzicht   vakanties   
- overzicht   studiedagen   
- overzicht   gymtijden   en   locaties   
- agenda   voor   een   deel   

  
Welkom   

  
In  de  kleutergroepen  zijn  gestart:  Belmiro,  Marijn,  Lyam,          
Esmee,   Djalyna,   Robin,   Noor,   Harvey,   Lyam,   Sem   en   Vince.   

  
In  groep  3  is  Dave  gestart  en  in  groep  4  Danny.  Allemaal              
heel   veel   speel   en   leerplezier   bij   ons   op   Kaleidoscoop.   

  
  
  

  
  

4.    Nieuwe   leerkrachten,   onderwijsondersteunend   personeel   en    interne   begeleiding,     
Juf  Marloes  is  dit  schooljaar  gestart  op  Kaleidoscoop  zij  heeft  zich  voor  de  vakantie  via  de                  
Scoop  voorgesteld.  Zij  heeft  het  naar  haar  zin  in  groep  5.  Juf  Laetitia  is  gestart  als  zij-instroom                   
leerkracht.  Laetitia  werkt  op  vrijdag  in  groep  5  naast  juf  Monique  en  zal  ingewerkt  worden                 
binnen  de  kleuterbouw  door  juf  Susan  om  straks  de  instroomgroep  voor  een  deel  van  de                 
week  te  begeleiden.  Zij  stelt  zich  voor  in  deze  Scoop.  Als  intern  begeleiders  zijn  dit  jaar  juf                   
Mariska  maandag  (vanuit  thuis),  dinsdag,  woensdag  en  donderdag  aanwezig  en  juf  Gerdien              
op  maandag,dinsdag  en  woensdag,  ook  juf  Gerdien  stelt  zich  voor  in  deze  Scoop.  Voor  al  uw                  
vragen  ten  aanzien  van  leerlingenzorg  en/of  onderzoeken  kunt  u  terecht  bij  hen.  De  verdeling                
van  groepen  krijgt  u  te  horen  via  de  leerkracht  of  intern  begeleider.  Zie  verder  het                 
organogram  op  de  website  “waar  moet  ik  heen  met  mijn  vraag”  (onder  het  kopje  “over  de                  
school”).  Juf  Thonny  is  de  RT-leerkracht,  zij  werkt  op  dinsdag,  woensdag  en  donderdag.  Er                
sluiten  2  nieuwe  onderwijs  assistenten  aan,  juf  Diane  en  juf  Jolanda,  zij  zullen  voornamelijk                
ondersteunen  in  de  onderbouw  en  bij  het  lezen  in  de  middenbouw.  Ook  zij  hebben  zich  voor                  
de  vakantie  al  voorgesteld.  Juf  Amber  zal  zich  met  lezen  en  BOUW  bezighouden.  Daarnaast                
werken  we  nog  met  een  aantal  leerkrachtondersteuners,  juf  Anita  en  juf  Marieke,  zij  richten                
zich  met  name  op  het  rekenen  en  juf  Sandra,  zij  richt  zich  op  het  leesonderwijs.  Juf  Annette                   
is  er  dit  jaar  weer  voor  de  Smarteezz  op  donderdag.  Meester  Lourens  zal  facilitair                
ondersteunen   en   de   groepen   in   de   midden/bovenbouw.   
In  de  stilteruimte  zal  Penny  er  op  maandag  en  donderdag  zijn  en  Anja  op  dinsdag,  woensdag                  
en   vrijdag.   

    

5.   Even   voorstellen   

Hallo   allemaal,   

Ik   ben   Gerdien   Goorman   en   werk   vanaf   30   augustus   2021   naast   
Mariska   van   Achthoven   om   samen   de   interne   begeleiding   op   ons   te   
nemen.   Vanaf   1997   woon   ik   samen   met   mijn   man   in   Zeewolde.   Onze   
2   kinderen   zijn   inmiddels   de   deur   al   uit.   De   afgelopen   jaren   ben   ik   
werkzaam   geweest   als   coördinator   en   teamleider   bij   Slachtofferhulp   
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Nederland.   Hier   hielpen   wij   slachtoffers   van   misdrijven   en   verkeersongelukken.   Daarvoor   heb   
ik   jarenlange   werkervaring   opgedaan   als   leerkracht   in   het   basis-   en   speciaal   onderwijs,   
waaronder   de   Verschoorschool   in   Nunspeet.   Nu   weer   terug   het   onderwijs   in   is   voor   mij   een   
superleuke   uitdaging.   Ik   heb   er   dan   ook   ontzettend   veel   zin   in   om   aan   de   slag   te   gaan.   Ik   kijk   
er   naar   uit   om   jullie   te   ontmoeten   en   op   naar   een   fijne   samenwerking   in   het   belang   van   de   
kinderen.   

  

Ik   ben   Laetitia   Boulleys   en   dit   jaar   geef   ik   les   op   de   Kaleidoscoop   in   

groep   5   en   in   groep   1/2.   Ik   volg   het   zij-instroom   traject   en   dit   is   

mijn   2e   jaar   als   zij-instromer.   Ik   ben   getrouwd   en   ik   woon   met   mijn   

man   en   ons   hondje   in   Almere.   Ik   heb   de   opleiding   CMV   gedaan   

maar   nadat   ik   meerdere   jaren   met   veel   plezier   bij   Mad   Science   

heb   gewerkt   wilde   ik   toch   graag   echt   voor   de   klas.   Vandaar   dat   ik   

gekozen   heb   voor   het   zij-instroom   traject.   Ik   doe   dan   ook   graag   

proefjes   met   kinderen   en   ik   vind   het   leuk   om   de   verwondering   te   

zien   bij   hen.   Verder   hou   ik   van   escape   rooms,   spelletjes   spelen,   

film   kijken   en   lekker   buiten   zijn.   Ik   heb   heel   veel   zin   om   mij   dit   jaar     

                                                                in   te   zetten   op   Kaleidoscoop!   

  
6.   Bereikbaarheid   leerkrachten   
Zoals  u  van  ons  gewend  bent,  kunt  u  voor  vragen  altijd  een  afspraak  maken  met  de                  
leerkracht  van  uw  kind.  Fijn  als  u  zoveel  mogelijk  rekening  houden  met  de  schooltijden.  Het                 
stellen  van  een  vraag  vlak  voor  schooltijd  komt  niet  altijd  gelegen.  De  leerkracht  wil  dan  de                  
kinderen  aandacht  geven  en  vlot  met  de  lessen  starten.  Wanneer  u  door  wil  geven  dat  uw                  
kind(eren)   afwezig   is,   is   het   fijn   wanneer   u   dit   telefonisch   doet   en   niet   per   mail.   

  
In  geval  van  een  calamiteit  kan  Jolanda  van  Duinkerken  thuis  gebeld  worden  op  0628982851.                
De  leerkrachten  zijn  goed  via  mail  bereikbaar.  Tijdens  werkdagen  kunt  u  Kaleidoscoop  tussen               
08.00  uur  en  17.00  uur  bereiken:  036-5234593.  Het  gebruik  van  persoonlijke  nummers  van               
leerkrachten  is  daarom  niet  nodig.  Een  overzicht  van  groepen/leerkrachten  en  mailadressen             
is   vorige   week   verstuurd.   

  
7.   Bereikbaarheid   directie   
Als  u  Jolanda  van  Duinkerken,  de  locatiedirecteur  wilt  spreken  dan  kan  dat  op  de  volgende                 
dagen:   maandag-   dinsdag-    donderdag-   en   vrijdagmorgen   van   08.30   –   09.00   uur.     
U   kunt   ook   via   mail   een   afspraak   maken:    jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl     

  
  

8.   Belangrijke   afspraken   binnen   de   school   
Tijdens  de  startvergadering  hebben  we  in  verband  met  de  rust  binnen  de  school  goede                
afspraken   gemaakt.   Een   aantal   belangrijke   wil   ik   graag   delen   en   vragen   om   uw   medewerking:   

- De  kinderen  zijn  10  minuten  voor  aanvang  van  de  lessen  welkom  in  de  klas,  vanaf                 
8.20  uur.  Waarom  niet  eerder?  De  leerkracht  is  zich  voor  schooltijd  aan  het              
voorbereiden  en  daarnaast  vinden  wij  het  als  team  belangrijk  om  samen  de  dag               
te  beginnen.  Op  dat  moment  worden  ook  belangrijke  mededelingen  gedaan.            
Vanaf   8.20   uur   zijn   de   leerkrachten   in   de   klas   aanwezig.     

- Om   8.30   uur   willen   de   leerkrachten   beginnen   daarom   gaat   dan   ook   de   deur   dicht.    
- ’s  Middags  gaan  de  overblijvers  om  13.05  uur  naar  binnen.  De  leerkrachten  zijn               

vanaf  dat  moment  in  de  klas  aanwezig.  Als  de  kinderen  op  school  komen,  gaan                
ook   zij   direct   naar   binnen.   
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- We  vinden  het  belangrijk  om  ’s  morgen  en  ’s  middags  op  tijd  met  het  programma                 
te   beginnen.   Wilt   u   er   voor   zorgen   dat   uw   kind(eren)   op   tijd   in   de   klas   zijn.   

- Tijdens  de  pauzes  staan  de  leerkrachten  verdeeld  op  het  plein,  als  een  groep  de                
beurt  heeft  om  te  voetballen  dan  zal  betreffende  leerkracht  bij  het  voetbalveld              
staan.   

- Mobieltjes/smartwatches  mogen  mee  naar  school  als  dat  wenselijk  is.  Kinderen            
mogen  deze  niet  gebruiken.  De  mobieltjes/  smartwatches  blijven  in  de  tas  of              
mogen  worden  ingeleverd  bij  de  leerkracht.  De  verantwoordelijkheid  voor  verlies            
of  kwijtraken  ligt  niet  bij  school.  Wanneer  kinderen  de  mobieltjes/smartwatches            
gebruiken  zonder  toestemming  worden  deze  tot  het  einde  van  de  schooldag  door              
de   leerkracht   bewaard.   

  
9.   Trakteren.   
Zoals  bekend  is  er  veel  aandacht  voor  de  viering  van  een  verjaardag  bij  ons  op  school.  De                   
jarig  staat  in  het  middelpunt  (als  hij/zij  dat  fijn  vindt)  er  wordt  gezongen,  er  is  een  cadeautje                   
en  de  jarige  mag  een  leuke  activiteit  kiezen  voor  de  groep.  Dat  laatste  is  zijn  of  haar  traktatie.                    
Ook  mag  de  jarige  met  het  zelfgemaakte  verjaardagskalender  blad  naar  een  aantal  andere               
klassen.  Leerkrachten  en  leerlingen  trakteren  niet  op  iets  eetbaars  of  een  aardigheidje.  Er               
zijn   een   paar   uitzonderingen:   

- bij  speciale  feesten,  te  denken  valt  aan  Sint,  kerst  en  pasen  zal  de  school/OR  op  een                  
gepaste   lekkernij   trakteren.     

- Wanneer  een  leerling  verhuist   mag  hij/zij  trakteren  op  een  cadeautje  voor  de  groep,               
bijvoorbeeld   een   bal   of   boek.   

  
10.   Naam   op   broodtrommels,   bekers   en   sleutels   
Het  is  fijn  wanneer  broodtrommels,  drinkbekers  en  sleutels  voorzien  worden  van  naam.  Wilt               
u   daar   zorg   voor   dragen?     

  
11.   Informatieavonden   
De  informatieavonden  zullen  dit  jaar  niet  op  school  plaatsvinden.  U  krijgt  de  benodigde               
informatie  toegestuurd  via  een  filmpje  en/of  een  document.  Wanneer  u  daar  vragen  over               
heeft   kunt   u   uiteraard   bij   de   leerkracht   terecht.   

  
12.   Ouderhulp   
Elk  jaar  vragen  wij  om  ouderhulp.  Gezien  de  huidige  situatie  omtrent  corona  hebben  wij  nog                 
niet   voldoende   zicht   in   hoe   activiteiten   vorm   krijgen   en   door     kunnen   gaan.     
Wanneer  u  wilt  helpen  tijdens  1  van  de  volgende  activiteiten  mag  u  dit  mailen  aan                 
jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl     
In   samenspraak   met   de   ouderraad   en   teamleden   wordt   de   activiteit   georganiseerd.   

- sinterklaas   activiteiten   met   het   feest    op   3   december   
- kerstactiviteiten   
- luizencontrole   

  
13.   Controle   op   luizen   
Na  elke  vakantie  of  bij  meerdere  gevallen  van  luizen  in  een  klas  willen  wij  graag  dat  er  goede                   
controle   plaatsvindt.   Fijn   als   er   voor   elke   klas   een   aantal   ouders   zich   hiervoor   aanmelden.   

  
14.   Gymtijden/   locatie   en   afspraken   

De   gymtijden   en   locatie   staan   vermeld   op   de   website.   
- Gymkleding  en  schoenen  zijn  verplicht,  wanneer  een  leerling  dit  niet  bij  zich  heeft               

bekijkt   de   gym   leerkracht   of   het   verantwoord   is   om   aan   onderdelen   mee   te   doen.   
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- Voor  de  schoenen  geldt:  geen  zwarte  zolen,  geen  schoeisel  welke  ook  buiten              
wordt   gebruikt   en   geen   sportschoenen   met   noppen.     

- Wat  betreft  sieraden,  deze  mogen  niet  tijdens  de  gymles  gedragen  worden.  Dit  in               
verband  met  de  veiligheid  (horloges,  armbanden,  kettingen,  ringen  en  grote           
oorbellen   zijn   niet   toegestaan).   

- De   kleutergroepen   gymmen   2   maal   per   week   in   de   speelzaal.   
  

15.   Gevonden   sleutels   en   voorwerpen   
Gevonden  sleutels  worden  in  een  bakje  gedaan,  dit  bakje  staat  in  de  hal  beneden  op  de                  
bruine  kast  in  de  hal.  Gevonden  voorwerpen  gaan  in  een  bak  onder  de  trap  tegenover  de                  
keuken.  We  streven  ernaar  de  gevonden  voorwerpen  een  week  voor  de  schoolvakantie  in  de                
hal  neer  te  leggen,  U  kunt  dan  kijken  of  er  spullen  van  uw  kind(eren)  bij  zitten.  Daarna  doen                    
we   de   voorwerpen   in   de   container   van   het   leger   des   Heils.     

  
  

16.   Verlofaanvraag   
In  de  directiekamer  of  van  de  website  kunt  u  een  formulier  ophalen  dat  u   moet  gebruiken  als                   
u  voor  uw  kind(eren)  verlof  wilt  aanvragen.  Dit  geldt  ook  voor  een  4-jarig  kind.  Dit  formulier                  
is  opgesteld  in  samenspraak  met  alle  directies  van  de  basisscholen  in  Zeewolde  en  de                
leerplichtambtenaar   van   onze   gemeente.   Uitgezonderd   calamiteiten   moet   u   uw   aanvraag     
twee   weken   van   tevoren   indienen.   

  
17.   Wijzigingen   
Mochten  er  wijzigingen  in  de  NAW  gegevens,  verandering  van  huisarts,  BSO  of  andere               
belangrijke   zaken   zijn,   dan   is   het   fijn   als   u   dat   doorgeeft.   

  
18.   Nieuwe   schoolgids   
We  zijn  hard  aan  het  werk  om  de  nieuwe  schoolgids  aan  te  passen  voor  het  huidige                  
schooljaar.  Dit  is  een  hele  klus.  We  willen  de  gids  graag  voor  de  herfstvakantie  klaar  hebben.                  
Natuurlijk   kunt   u   altijd   een   kijkje   nemen   op   onze   website   voor   belangrijke   informatie.     

  
  

19.   TSO   –   Lunchkidz   
De  TSO  van  Lunchkidz  is  er  voor  de  leerlingen  die  op  school  lunchen,  voor  contact  en                  
informatie  kunt  u  terecht  bij   kaleidoscoop@lunchkidz.nl  Het  telefoonnummer  voor  de  TSO:             
0619444474.     

  
  

  
  

  

  

  
Met   vriendelijke   groet   

Het   team   van   Kaleidoscoop   
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