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Besteo
 uder(s)e n/ofv erzorger(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 tekampenmetvervangingendeze
weekmaardatisgelukt.ErisgestartmetdeGoudenweken,dezewekenzijnbelangrijk
voor de groepsvorming. Er worden veel activiteiten georganiseerd waarbij de kinderen
samenwerken en in de groep wordt besproken wat er nodig is om ersameneengoed
jaar van te maken. Een mooi voorbeeldzijndebokslessendieafgelopenweekgegeven
zijn en volgende week nog een vervolg krijgen. U zult daar laternogmeeroverhoren.
Ook het team is in de startweek met deze boks activiteit begonnen, dit werd als heel
positief ervaren. In dezeScoopveelinformatieoverafsprakenenwetenswaardigheden.
Deinformatieisnietvolledig,ditheefttemakenmetdeontwikkelingenomtrentcorona.
Over bijvoorbeeld de Kaleidosterren en de workshops volgt de informatie later. We
blijvenv oorzichtig. 

Agendak omendew
 eken 
- eerste6
 w
 eken:d
 eG
 oudenw
 eken 
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- week3
 7:s tartgesprekken 
- vrijdag2
 4s eptember:k orfbalg roepen5

Websiteb
 ijgewerktm
 et 
- overzichtv akanties 
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- overzichtg ymtijdene nlocaties 
- agendav oore end
 eel 

Welkom 

In de kleutergroepen zijn gestart: Belmiro, Marijn, Lyam,
Esmee,D
 jalyna,R
 obin,N
 oor,H
 arvey,L yam,S eme nV
 ince. 

In groep 3 is Dave gestart en in groep 4 Danny. Allemaal
heelv eels peele nleerplezierb
 ijo
 nso
 pK
 aleidoscoop. 





4.N
 ieuweleerkrachten,o
 nderwijsondersteunendp
 ersoneele
 n interneb
 egeleiding, 
Juf Marloes is dit schooljaar gestart op Kaleidoscoop zij heeft zich voor devakantieviade 
Scoopvoorgesteld.Zijheefthetnaarhaarziningroep5.JufLaetitiaisgestartalszij-instroom
leerkracht. Laetitia werkt op vrijdag in groep5naastjufMoniqueenzalingewerktworden
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.Alsinternbegeleiderszijnditjaarjuf
Mariskamaandag(vanuitthuis),dinsdag,woensdagen donderdagaanwezigenjufGerdien
opmaandag,dinsdagenwoensdag,ookjufGerdiensteltzichvoorindezeScoop.Vooraluw
vragentenaanzienvanleerlingenzorgen/ofonderzoekenkuntuterechtbijhen.Deverdeling
van groepen krijgt u te horen via de leerkracht of intern begeleider. Zie verder het
organogram op de website “waar moet ikheenmetmijnvraag”(onderhetkopje“overde
school”). Juf Thonny is de RT-leerkracht, zij werkt op dinsdag, woensdag endonderdag.Er
sluiten 2 nieuweonderwijsassistentenaan,jufDianeenjufJolanda,zijzullenvoornamelijk
ondersteunenindeonderbouwenbijhetlezenindemiddenbouw.Ookzijhebbenzichvoor
de vakantie al voorgesteld.JufAmberzalzichmetlezenenBOUWbezighouden.Daarnaast
werkenwenogmeteenaantalleerkrachtondersteuners,jufAnitaenjufMarieke,zijrichten
zichmetnameophetrekenenenjufSandra,zijrichtzichophetleesonderwijs.JufAnnette
is er dit jaar weer voor de Smarteezz op donderdag. Meester Lourens zal facilitair
ondersteunene nd
 eg roepenind
 em
 idden/bovenbouw. 
IndestilteruimtezalPennyeropmaandagendonderdagzijnenAnjaopdinsdag,woensdag 
env rijdag. 

5.E venv oorstellen 
Halloa llemaal, 
Ikb
 enG
 erdienG
 oormane nw
 erkv anaf3
 0a ugustus2
 021n
 aast
Mariskav anA
 chthoveno
 ms amend
 einterneb
 egeleidingo
 po
 nst e
nemen.V
 anaf1
 997w
 ooniks amenm
 etm
 ijnm
 aninZ eewolde.O
 nze
2k inderenz ijninmiddelsd
 ed
 eura lu
 it.D
 ea fgelopenjarenb
 enik
werkzaamg eweesta lsc oördinatore nt eamleiderb
 ijS lachtofferhulp
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Nederland.H
 ierh
 ielpenw
 ijs lachtoffersv anm
 isdrijvene nv erkeersongelukken.D
 aarvoorh
 eb
ikjarenlangew
 erkervaringo
 pgedaana lsleerkrachtinh
 etb
 asis-e ns peciaalo
 nderwijs,
waaronderd
 eV
 erschoorschoolinN
 unspeet.N
 uw
 eert erugh
 eto
 nderwijsinisv oorm
 ije en
superleukeu
 itdaging.Ikh
 ebe rd
 ano
 oko
 ntzettendv eelz inino
 ma and
 es lagt eg aan.Ikk ijk
ern
 aaru
 ito
 mjulliet eo
 ntmoetene no
 pn
 aare enf ijnes amenwerkinginh
 etb
 elangv and
 e
kinderen. 

IkbenLaetitiaBoulleysenditjaargeefiklesopdeKaleidoscoopin
groep5eningroep1/2.Ikvolghetzij-instroomtrajectenditis
mijn2ejaaralszij-instromer.Ikbengetrouwdenikwoonmetmijn
manenonshondjeinAlmere.IkhebdeopleidingCMVgedaan
maarnadatikmeerderejarenmetveelplezierbijMadScience
hebgewerktwildeiktochgraagechtvoordeklas.Vandaardatik
gekozenhebvoorhetzij-instroomtraject.Ikdoedanookgraag
proefjesmetkinderenenikvindhetleukomdeverwonderingte
zienbijhen.Verderhouikvanescaperooms,spelletjesspelen,
filmkijkenenlekkerbuitenzijn.Ikhebheelveelzinommijditjaar  
intezettenopKaleidoscoop! 


6.B
 ereikbaarheidleerkrachten 
Zoals u van ons gewend bent, kunt u voor vragen altijd een afspraak maken met de
leerkrachtvanuwkind.Fijnalsuzoveelmogelijkrekeninghoudenmetdeschooltijden.Het
stellen vaneenvraagvlakvoorschooltijdkomtnietaltijdgelegen.Deleerkrachtwildande
kinderen aandacht geven en vlot met de lessenstarten.Wanneerudoorwilgevendatuw
kind(eren)a fwezigis,ish
 etf ijnw
 anneeru
 d
 itt elefonischd
 oete nn
 ietp
 erm
 ail. 

IngevalvaneencalamiteitkanJolandavanDuinkerkenthuisgebeldwordenop0628982851. 
Deleerkrachtenzijngoedviamailbereikbaar.TijdenswerkdagenkuntuKaleidoscooptussen
08.00 uur en 17.00 uur bereiken:036-5234593.Hetgebruikvanpersoonlijkenummersvan
leerkrachtenisdaaromnietnodig.Eenoverzichtvangroepen/leerkrachtenenmailadressen
isv origew
 eekv erstuurd. 

7.B
 ereikbaarheidd
 irectie 
Als uJolandavanDuinkerken,delocatiedirecteurwiltsprekendankandatopde volgende
dagen:m
 aandag-d
 insdag- d
 onderdag-e nv rijdagmorgenv an0
 8.30– 0
 9.00u
 ur. 
Uk unto
 okv iam
 aile ena fspraakm
 aken:jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl 


8.B
 elangrijkea fsprakenb
 innend
 es chool 
Tijdens de startvergadering hebben we in verband met de rust binnen de school goede
afsprakeng emaakt.E ena antalb
 elangrijkew
 ilikg raagd
 elene nv rageno
 mu
 wm
 edewerking: 
- Dekinderen zijn10minutenvooraanvangvandelessenwelkomindeklas,vanaf
8.20 uur. Waarom niet eerder? De leerkracht is zich voor schooltijd aan het
voorbereiden en daarnaast vinden wijhetalsteambelangrijkomsamendedag
te beginnen. Op dat moment worden ook belangrijke mededelingen gedaan.
Vanaf8
 .20u
 urz ijnd
 eleerkrachtenind
 ek lasa anwezig. 
- Om8
 .30u
 urw
 illend
 eleerkrachtenb
 eginnend
 aaromg aatd
 ano
 okd
 ed
 eurd
 icht. 
- ’s Middags gaan de overblijvers om 13.05 uur naar binnen.Deleerkrachtenzijn
vanaf dat moment in de klas aanwezig. Als de kinderen op schoolkomen,gaan
ookz ijd
 irectn
 aarb
 innen. 
pagina 3 van 2 

-

-

Wevindenhetbelangrijkom’smorgenen’smiddagsoptijdmethetprogramma
teb
 eginnen.W
 iltu
 e rv oorz orgend
 atu
 wk ind(eren)o
 pt ijdind
 ek lasz ijn. 
Tijdens depauzesstaandeleerkrachtenverdeeldophetplein,alseen groepde
beurt heeft om te voetballen dan zal betreffende leerkracht bij het voetbalveld
staan. 
Mobieltjes/smartwatches mogen meenaarschoolalsdatwenselijkis.Kinderen
mogen deze niet gebruiken. De mobieltjes/ smartwatches blijven in de tas of
mogenwordeningeleverdbijdeleerkracht.Deverantwoordelijkheidvoorverlies
of kwijtraken ligt niet bijschool.Wanneerkinderendemobieltjes/smartwatches
gebruikenzondertoestemmingwordendezetotheteindevandeschooldagdoor
deleerkrachtb
 ewaard. 


9.T rakteren. 
Zoals bekend is er veel aandacht voor de viering van een verjaardag bij onsopschool.De
jarigstaatinhetmiddelpunt(alshij/zijdatfijnvindt)erwordtgezongen,eriseencadeautje
endejarigemageenleukeactiviteitkiezenvoordegroep.Datlaatsteiszijnofhaartraktatie.
Ook mag de jarige met het zelfgemaakte verjaardagskalender blad naareenaantalandere
klassen. Leerkrachten en leerlingen trakteren niet op iets eetbaars of een aardigheidje. Er
zijne enp
 aaru
 itzonderingen: 
- bij specialefeesten,tedenkenvaltaanSint,kerstenpasenzaldeschool/ORopeen
gepastelekkernijt rakteren. 
- Wanneereenleerlingverhuistmaghij/zijtrakterenopeencadeautjevoordegroep,
bijvoorbeelde enb
 alo
 fb
 oek. 

10.N
 aamo
 pb
 roodtrommels,b
 ekerse
 ns leutels 
Hetisfijnwanneer broodtrommels,drinkbekersensleutelsvoorzienwordenvannaam.Wilt
ud
 aarz orgv oord
 ragen? 

11.I nformatieavonden 
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
heeftk untu
 u
 iteraardb
 ijd
 eleerkrachtt erecht. 

12.O
 uderhulp 
Elkjaarvragenwijomouderhulp.Geziendehuidigesituatieomtrentcoronahebbenwijnog
nietv oldoendez ichtinh
 oea ctiviteitenv ormk rijgene nd
 oor k unneng aan. 
Wanneer u wilt helpen tijdens 1 van de volgende activiteiten mag u dit mailen aan
jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl 
Ins amenspraakm
 etd
 eo
 uderraade nt eamledenw
 ordtd
 ea ctiviteitg eorganiseerd. 
- sinterklaasa ctiviteitenm
 eth
 etf eest o
 p3
 d
 ecember 
- kerstactiviteiten 
- luizencontrole 

13.C
 ontroleo
 pluizen 
Naelkevakantieofbijmeerderegevallenvanluizenineenklaswillenwijgraagdatergoede
controlep
 laatsvindt.F ijna lse rv oore lkek lase ena antalo
 udersz ichh
 iervoora anmelden. 

14.G
 ymtijden/locatiee
 na fspraken 
Deg ymtijdene nlocaties taanv ermeldo
 pd
 ew
 ebsite. 
- Gymkledingenschoenenzijnverplicht,wanneereenleerlingditnietbijzichheeft
bekijktd
 eg ymleerkrachto
 fh
 etv erantwoordiso
 ma ano
 nderdelenm
 eet ed
 oen. 
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-

Voor de schoenen geldt: geen zwarte zolen, geen schoeisel welke ook buiten
wordtg ebruikte ng eens portschoenenm
 etn
 oppen. 
Watbetreftsieraden,dezemogenniettijdensdegymlesgedragenworden.Dit in
verband met de veiligheid (horloges, armbanden, kettingen, ringen en grote
oorbellenz ijnn
 iett oegestaan). 
Dek leutergroepeng ymmen2
 m
 aalp
 erw
 eekind
 es peelzaal. 


15.G
 evondens leutelse
 nv oorwerpen 
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 traptegenoverde
keuken.Westrevenernaardegevondenvoorwerpeneenweekvoordeschoolvakantieinde
halneerteleggen,Ukuntdankijkenoferspullenvanuwkind(eren)bijzitten.Daarnadoen
wed
 ev oorwerpenind
 ec ontainerv anh
 etlegerd
 esH
 eils. 


16.V
 erlofaanvraag 
Indedirectiekamerofvandewebsitekuntueenformulierophalendatumoetgebruikenals
uvooruwkind(eren)verlofwiltaanvragen.Ditgeldtookvooreen4-jarigkind.Ditformulier
is opgesteld in samenspraak met alle directies van de basisscholen in Zeewolde en de
leerplichtambtenaarv ano
 nzeg emeente.U
 itgezonderdc alamiteitenm
 oetu
 u
 wa anvraag 
tweew
 ekenv ant evorenindienen. 

17.W
 ijzigingen 
Mochten er wijzigingen in de NAW gegevens, verandering van huisarts, BSO of andere
belangrijkez akenz ijn,d
 anish
 etf ijna lsu
 d
 atd
 oorgeeft. 

18.N
 ieuwes choolgids 
We zijn hard aan het werk om de nieuwe schoolgids aan te passen voor het huidige
schooljaar.Ditiseenheleklus.Wewillendegidsgraagvoordeherfstvakantieklaarhebben.
Natuurlijkk untu
 a ltijde enk ijkjen
 emeno
 po
 nzew
 ebsitev oorb
 elangrijkeinformatie. 


19.T SO– L unchkidz 
De TSO van Lunchkidz is er voor de leerlingen die op school lunchen, voor contact en
informatiekuntuterechtbijkaleidoscoop@lunchkidz.nl HettelefoonnummervoordeTSO:
0619444474. 











Metv riendelijkeg roet 
Hett eamv anK
 aleidoscoop 
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