
 SCOOP 
 Nieuwsbrief van Interconfessionele Basisschool  “Kaleidoscoop”  schooljaar 2021 - 2022, 

 Website:  www.icbkaleidoscoop.nl  E-mail:  info@icbkaleidoscoop.nl 
 jaargang 12, nr. .; 3 

 1.   Agenda komende weken 
 2.  Welkom 
 3.   Workshops 
 4.   Was 
 5.   Schoollied 
 6.   Oproep voor groep 4 de Minions groep 
 7.   Afwezig 
 8.   Vooraankondiging Avondvierdaagse 
 9.   Bijlage 

 Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 Deze  week  op  donderdag  de  Scoop.  De  afgelopen  weken  hebben  we  aantal  maal  te  maken 
 gehad  met  zieke  leerkrachten.  We  hebben  dit  op  kunnen  lossen  door  mensen  uit  de 
 ondersteuning,  duo  collega  of  een  ander  collega  te  laten  vervangen.  Eén  keer  hebben  we 
 gevraagd  de  kinderen  zo  mogelijk  thuis  te  laten  en  één  keer  is  een  groep  een  half  uur  later 
 begonnen.  We  zullen  al�jd  proberen  om  vervanging  te  regelen  maar  dat  lukt  helaas  niet 
 al�jd.  Inmiddels  hebben  wij  een  leerkracht  voor  de  invalpool,  dat  helpt  ons.  Op  school  is  de 
 Sint  werkgroep  en  rekenwerkgroep  op  dit  moment  ac�ef.  Een  aantal  ouders  hebben  zich 
 aangemeld  om  te  helpen  bij  de  Sint  ac�viteiten,  deze  namen  zijn  bekend  bij  de  werkgroep. 
 Voor  rekenen  zijn  we  aan  een  nieuwe  methode  toe,  de  rekenwerkgroep  hee�  onderzocht 
 welke  methodes  een  op�e  zouden  kunnen  zijn.  Dit  schooljaar  worden  de  methodes  in  de 
 verschillende  groepen  uitgeprobeerd  om  zo  een  goede  keuze  te  kunnen  maken.  In  de 
 onderbouw  zijn  de  kinderen  erg  ac�ef  met  het  thema  de  voordeur,  leuk  om  te  zien  wat  daar 
 allemaal  uitkomt.  Nog  2  weken  en  dan  herfstvakan�e,  vooral  veel  jonge  kinderen  lijken 
 daaraan toe te zijn. 

 1.  Agenda komende weken 
 -  woensdag 6 oktober: start Kinderboekenweek 
 -  maandag 11 oktober: bestuursvergadering 
 -  woensdag  13  oktober:  open  ochtend  op  afspraak  voor  (nieuwe)  belangstellende 

 ouders 
 -  woensdag 13 oktober: schoollied wordt gezongen (zie verderop in deze Scoop) 
 -  donderdag 14 oktober: Scoop nummer 4 
 -  vrijdag 15 oktober: studiedag alle leerlingen vrij 
 -  maandag 18 oktober t/m 22 oktober: herfstvakan�e 
 -  maandag 25 oktober: studiedag, alle leerlingen vrij 

 2.  Welkom 
 Noël in de onderbouw, veel speel en leerplezier 
 bij ons op Kaleidoscoop 

 1 

http://www.icbkaleidoscoop.nl/
mailto:info@icbkaleidoscoop.nl


 3.  Workshops 
 Op  3  november  willen  we  graag  op  school  weer  starten  met  de  workshops.  Deze  worden 
 3  weken  achtereen  gegeven  op  de  woensdag.  De  groepen  3  en  4  van  10.00  uur  tot  11.00 
 uur  en  de  groepen  5  t/m  8  van  11.15  uur  tot  12.15  uur.  De  workshops  worden  gegeven 
 door  leerkrachten  en  ondersteunend  personeel  en  door  ouders.  Bij  deze  doen  wij  een 
 oproep  aan  jullie  als  ouders,  wie  kan  en  vindt  het  leuk  om  een  workshop  te  geven?  U 
 mag  zelf  met  een  sugges�e  komen  voor  een  ac�viteit  of  vragen  wat  de  mogelijkheden 
 zijn.  Er  is  een  klein  budget  vanuit  de  OR.  We  hopen  op  voldoende  aanmeldingen  om  te 
 kunnen  starten.  Ook  grootouders  zijn  welkom.  U  mag  zich  aanmelden  bij  Jolanda  van 
 Duinkerken:  jvanduinkerken@icbkaleidoscoop.nl 

 4.  Was 
 De  school  groeit  en  daarmee  is  de  wasmand  sneller  vol.  De  was  wordt  nu  wekelijks 
 opgehaald  door  ouders.  Wij  zijn  op  zoek  naar  ouders  om  de  was  een  keer  in  de  week 
 extra op willen halen. U kan zich aanmelden bij juf Anneke:  aspruijt@icbkaleidoscoop.nl 

 5.  Schoollied 
 Op  13  oktober  willen  we  graag  met  alle  kinderen  van  de  school  het  schoollied  voor 
 ouders  zingen  om  zo  de  Gouden  weken  af  te  sluiten.  Wij  zullen  dit  bij  het  uitgaan  van  de 
 school doen, rond 12.30 uur. 

 6.  Oproep voor groep 4 de Minions Klas 
 Voor  het  leescircuit  op  de  woensdag  is  groep  4  op  zoek  naar  �jdschri�en  Wild  van  Freek, 
 als u deze hee� en de kinderen er blij mee wil maken zien wij ze graag tegemoet. 

 7.  Afwezig 
 In de week na de herfstvakan�e is Jolanda van Duinkerken afwezig. Mariska van 
 Achthoven en Roel Hijne zij die week aanspreekpersoon. 

 8.   Vooraankondiging Avondvierdaags 
 De  edi�e  van  2022  is  een  feestelijke  edi�e  het  is  namelijk  de  25e  edi�e  van  de  S�ch�ng 
 Avondvierdaagse  Zeewolde.  En  wij  als  team  willen  daar  een  hele  leuke  edi�e  van  maken.  De 
 Avondvierdaagse Zeewolde vindt  onder voorbehoud plaats van 14 t/m 17 juni 2022 

 9.    Bijlage 
 -  Flyer opvoedspreekuur 

 Met vriendelijke groet 
 Het team van Kaleidoscoop 
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