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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Na een geslaagd Sinterklaasfeest gaan we alweer richting de kerst. Dank aan de werkgroep
vanuit de ouderraad en school, dankzij jullie is het feest vandaag weer goed verlopen. We
zijn blij dat we met zijn allen nog naar school gaan en hopen ook dat, dat zo blijft. Inmiddels
is gisteren bekend geworden dat bij milde klachten een negatieve zelftest volstaat. Bij
ernstiger klachten blijft een GGD test nodig. Als u twijfelt is het goed om zelf contact op te
nemen met de GGD, zij hebben de know how. Het is voor ons op school echt lastig om met al
die verschillende berichtgevingen het juiste besluit te nemen. De afgelopen weken zijn alle
klassen op school geweest, wel her en daar met vervanging door zieke huisgenoten of de
afwachting van een testuitslag.
De ouderenquête is gisteren uitgezet via parro. We hadden snel een aantal reacties binnen
dat is mooi. Fijn als nog meer ouders de enquête invullen komende weken. Na de
kerstvakantie willen we graag analyseren en reageren.
Op dit moment is de kerstwerkgroep actief, informatie vindt u in deze Scoop. Binnenkort zal
ook de werkgroep aankleding schoolplein beginnen. als de bouw afgerond is willen we graag
ons speelplein verfraaien. Een fijn weekend allemaal met hopelijk een leuk Sinterklaasfeest.

1. Agenda komende weken
- Maandag 6 december: studiedag, de kinderen zijn vrij
- Vrijdag 17 december: Scoop nummer 8
- Maandag 20 december: gevonden voorwerpen
- Donderdag 23 december: alle kinderen om 12.15 uur uit, om 17.00 uur is de school

weer open voor de kerstviering
- Vrijdag 24 december: alle kinderen om 12.15 uur uit

2. Welkom

Fijs en Jesse in de kleutergroepen,
heel veel speel en leerplezier
bij ons op Kaleidoscoop.
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3.  Informatie mogelijke wijziging schooltijden
Afgelopen maand is er een werkgroep opgestart bestaande uit MR leden en bestuur.
(Wendy Veltmeijer voorzitter MR, Roel Hijne algemeen directeur, Jolanda van Duinkerken locatie
directeur en Priscilla Jonker MR lid oudergeleding)
Naar aanleiding van de lockdown vorig jaar, en het continurooster wat we een tijdje hebben gedraaid,
wordt er gekeken naar de mogelijkheid van een continurooster op Kaleidoscoop.
Uiteraard wordt u als ouder, meegenomen in het proces. Ook zullen we u in het nieuwe jaar
uitgebreid informeren over de mogelijkheden , wat het betekent voor uw kind , en voor u als ouder.
Na de uitgebreide informatie heeft u de mogelijkheid mocht u nog vragen hebben om deze te stellen
aan de MR.
Nadat u de informatie heeft ontvangen zullen we een enquête verspreiden onder de huishoudens
waarin u kunt meestemmen op de eerder genoemde opties. Belangrijk is dat er wanneer er een
wijziging gaat plaatsvinden er voldoende draagvlak is vanuit personeel en ouders.
Mocht u naar aanleiding van deze informatie al vragen hebben , kunt u contact opnemen met de MR
op het volgende e-mailadres: mr@icbkaleidoscoop.nl

4. Kerst op school

Dit jaar hopen wij wel kerst te mogen vieren. Dit doen we, gezien de nog steeds geldende regels, op

een iets aangepaste manier en gaan we voor de:

‘Kaleidoscoop Kerst Toost’

Het zelfstandig naamwoord toost betekent ‘het drinken (en eten) op iemands gezondheid’ en hoe

mooi is dat in deze tijd.

Onze Kaleidoscoop Kerst Toost is niet zo uitgebreid als het kerstdiner, maar bevat natuurlijk wel

lekkere hapjes.

Het is de bedoeling dat alle kinderen wat lekkers (verpakt) mee naar school nemen. Net zoals

voorgaande jaren vullen alle leerkrachten, samen met de kinderen, een boodschappenlijst in.

Deze boodschappenlijst komt vervolgens ingevuld op Parro te staan. Daarin staat dus al aangegeven

wat elk kind mee mag nemen naar onze Kerst Toost (verpakt, er hoeft/mag dus niks gemaakt te

worden).

Het zou fijn zijn als alle boodschappen uiterlijk op woensdag 22 december voor het eind van de

schooldag op school aanwezig zijn.

Op donderdag 23 december zijn de kinderen om 12.15 uur uit en mogen ze om 17.00

uur weer op school komen. Om 17.15 uur gaan we echt beginnen. Na onze Kaleidoscoop

Kerst Toost gaan we samen kijken naar de Kerstmusical van groep 7 en daarna loopt onze

avond ten einde om 18.30 uur. Wij kijken uit naar een gezellige avond!
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5. Kerst voor anderen

Ook dit jaar organiseert het Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde(IDPZ) weer een kerstactie

voor de mensen in Zeewolde die van een minimuminkomen moeten leven.

Op vrijdag 17 december 2020 worden rond de 300 voedselpakketten verspreid. Deze pakketten

moeten natuurlijk wel weer worden gevuld en daarvoor doet het IDPZ weer een beroep op de

bevolking van Zeewolde. Alle kinderen mogen in de week van 13 december iets meenemen, we

verzamelen dat beneden in de hal.

Op vrijdag 17 december worden de producten op school opgehaald. De volgende producten zijn altijd

van harte welkom: thee, lekkere koffie,wereldgerechten, blikjes vis of ham, spuitbussen slagroom,

noten, blikken groente, soep en blikken vruchten op sap. Ook bonbons,chocola en koekjes zorgen

voor een fijne aanvulling op de pakketten.

6. Spaaractie Kinderboekenweek
Nogmaals bedankt voor de bonnen van de Bruna,
deze boeken hebben we kunnen aanschaffen voor
onze bibliotheek.

7.  Schoolbibliotheek

Deze week heeft uw kind een inschrijfformulier mee genomen naar huis voor een gratis lidmaatschap

bij de bibliotheek . Is uw kind al lid van de bibliotheek , dan hebben wij uw toestemming nodig voor

het koppelen van de gegevens.Op de formulieren wordt dit heel duidelijk uitgelegd.

Graag zouden wij de formulieren de komende week weer ingevuld en ondertekend retour ontvangen

via uw kind bij de leerkracht. Heeft u geen formulier van uw kind ontvangen? Stuur mij dan een

mailtje en ik zal uw kind een nieuw formulier meegeven. (twijnbergen@icbkaleidoscoop.nl)

Bedankt voor uw medewerking,

m.vr.gr Thonny Wijnbergen.

8.  Aanbouw

Op 1 december is er overleg geweest over de oplevering, 23 december wordt niet gehaald helaas. Dit
heeft onder andere te maken met zieke werknemers, u raadt het al, corona en het aanleveren van
materiaal. Voor nu staat de oplevering van de speelzaal op half januari en van de aanbouw op eind
januari/begin februari gepland. Dit alles nog met een slag om de arm. als de aanbouw opgeleverd is
willen we een interne verhuizing realiseren, daarvoor zullen de kinderen een dag niet op school
kunnen zijn, daar hoort u later meer over. De instroomgroep zal wel starten op 10 januari, waar dat
gaan we nog intern bespreken maar dat wordt uiteraard ook gecommuniceerd. We hebben geduld
nodig met elkaar maar we zien ook wel dat het erg mooi wordt.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop
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