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Maand Nieuwsbrief oktober 
 

De Kaleidoskoop 
Columbuslaan 40, 3526 EP Utrecht 

https://www.dekaleidoskoop.nl/ T: 030-288 3643 

E: info.kaleidoskoop@spoutrecht.nl  

 

Beste Lezers, 

Alweer de 2 nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar. Deze 
keer, naaste onze vaste items, nieuws over onder andere de 
Kinderboekenweek, oudervragenlijsten en kwaliteitszorg, 
team tweedaagse en de dag van de leerkracht. 

Wij wensen iedereen veel leesplezier en een fijne 
herfstvakantie! 
 

Kinderboekenweek 

Maandag is de Kinderboekenweek weer van start gegaan, 
ditmaal met het thema 
Vriendschap. 

De opening werd dit keer verzorgd 
door 4 leerkrachten; Wies, 
Marieke, Marijke en Marinke. 

Er was muziek en toneel; het was 
ontzettend leuk en werd erg 
gewaardeerd door de kinderen.  

Deze bijeenkomsten hebben 
enerzijds als doel om de 
Kinderboekenweek/ lezen 

aandacht te geven, maar ook om 
voor verbinding op school te 
zorgen. Wat erg leuk was om te 
zien, was dat groep 8 leerlingen 
met de groep 1/2 leerlingen 
hebben gedanst.  

Ook de afsluiting was een succes; 
kinderen hebben erg hun best 
gedaan op de opdrachten die zij 
in de klas hebben uitgevoerd. Sommige hebben zelfs hier iets van 
mogen voordragen! 

*Zie onderaan de nieuwsbrief een stukje over de 

Kinderboekenweek van een leerling van groep 8  

 

Interessante data  

15 oktober: Deze week start 
groep 8 met CITO B toetsen 

20 Oktober: De 
kaleidoskoopshow: Groep 1/2 
De Beren treden op. 

20-28 oktober: Herfstvakantie 

2 november: De 
Kaleidoskoopshow: Groep 3 
treedt op 

2 november: Ouderraad 
bijeenkomst 2 

6 november: Groep 1/2 gaat 
naar het Concertgebouw! 

13 November: Informatie 
ochtend 2 

 

 

Belangrijke 

mededeling 

22 november: alle kinderen vrij 
ivm een studiedag 

Binnenkort organiseren wij 
een open dag op school 
voor geïnteresseerde 

ouders/ buurtbewoners. 
Datum volgt nog! 

mailto:info.kaleidoskoop@spoutrecht.nl
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Nog meer belangrijk nieuws 

Dag van de leerkracht 

5 oktober vond de dag van de 

leerkracht weer plaats. De 

leerkrachten waren alleen niet 

aanwezig op school in verband met 

onze studie tweedaagse, dus de 

eventuele attentie van kinderen is dit jaar aan hun neus voorbij 

gegaan. 

Maar…. uiteraard is er wel aan alle 

leerkrachten gedacht. Van ons bestuur 

hebben we dit jaar een ontzettend mooi 

cadeau gehad: we hebben als school een 3D 

printer gekregen! Iedereen is hier erg blij mee 

en we zullen in de toekomst hier vast veel 

gebruik van gaan maken.  

Investering in het team: tweedaagse training 

Vorige week hadden al kinderen even twee dagen om bij te 

komen van de start van het schooljaar; even fijn thuis op de 

bank. Dit gold echter niet voor het team van De Kaleidoskoop; 

wij zijn hard aan de slag gegaan! Wij hadden een plezierige 

twee dagen met elkaar, waarin we hard gewerkt hebben. De 

tweedaagse stond in het teken 

van Human Dynamics: 

Human Dynamics houdt zich 

bezig met hoe ieder persoon 

leert en communiceert. Door dit 

te onderzoeken bij je zelf 

ontstaat er nog meer respect 

en begrip voor verschillen. Zo 

worden verschillen juist als kans 

gezien om samen te leren, te 

werken en te communiceren. 

Wanneer je hier zelf inzicht in 

hebt, kun je dit ook gebruiken in 

je groep: hoe werkt een kind? 

Wat is zijn/haar voorkeur? 

Waarom handelt hij/zij op een bepaalde manier? Als leerkracht 

kun je hier op inspelen en een kind nog beter bedienen. 

Mooi om dit te ontdekken en onderzoeken met elkaar, het was 

een productieve tweedaagse!   

 

 

Nieuwtjes personeel 

Juf Sylvia Het zat er aan te 
komen, maar nu is het echt 
een feit: vanaf 1 maart zal 
Juf Sylvia met een 
welverdiend pensioen 
gaan. Uiteraard gaan wij 
haar missen, maar gelukkig 

kunnen wij tót 1 maart nog 
genieten van Sylvia en haar 
inzet voor school. Wanneer 
het zover is, zullen wij met u 
communiceren over haar 
afscheid. 

Juf Lisanne heeft zich 
helaas ziek moeten melden 
afgelopen week. Ook deze 
week zal zij nog niet 
aanwezig zijn. Ouders van 
de betreffende groepen zijn 

hierover ingelicht. We 
hebben het tot nu toe 
intern kunnen oplossen.  

 

 

      

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxsp2owoXeAhVJ-6QKHWW5CEsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.juf-judith.nl/dag-van-de-leraar/&psig=AOvVaw0W7JQk5MVSrpDTpjPzKwk6&ust=1539591884141051
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Oudervragenlijsten en kwaliteitszorg: 

Elke SPO-basisschool werkt aan kwaliteitszorg. Dit betekent dat de school werkt aan ontwikkeling 

en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan ook goed vastgelegd 

worden.  

Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs 

te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij een 

goede school, hoe zorgen we ervoor dat we die kwaliteit ook leveren, en door de jaren heen 

vasthouden? Hiermee sluiten we als school ook aan bij de eisen van de Onderwijsinspectie. 

In november zullen wij oudervragenlijsten uitzetten, in deze lijsten wordt u gevraagd naar uw 

bevindingen en ervaringen; wat gaat goed en wat heeft nog eventueel aandacht nodig op 

school? Alle scholen van ons bestuur nemen deze vragenlijsten af bij ouders, kinderen en team. 

De uitkomst van de vragenlijst zal gedeeld worden op bestuurlijk niveau en zal gepubliceerd 

worden op scholenopdekaart.nl. 

Wij zouden het erg waarderen als u de vragenlijst invult zodat wij uw input kunnen gebruiken. De 

vragenlijsten zullen per mail gedeeld worden, maar tevens zal er een mogelijkheid zijn voor 

ouders om deze lijst met hulp op school in te vullen. De antwoorden zijn overigens anoniem. 

Binnenkort meer informatie hierover.  

Peutercentrum 

Op het peutercentrum wordt er deze weken geregeld gefluisterd. Als je in onze lokalen komt 

kijken, zie je waarom. In onze slaapkamerhoek liggen namelijk heel veel lieve knuffels en poppen 

te slapen. Het thema ‘Knuffels’ staat centraal, waarbij de peuters hun eigen knuffel mee mogen 

nemen of zelfs een pyjama. 

In september hadden we ook onze jaarlijkse ‘Nieuwjaarsbijeenkomsten’ voor beide groepen. 

Samen met de ouders zijn we in gesprek gegaan over belangrijke zaken rondom opvoeding en 

samenwerken met het peutercentrum. Daarnaast zijn we creatief bezig geweest en maakten 

we schilderijen aan de Afrikalaan en het logo van onze organisatie Spelenderwijs Utrecht aan 

de Columbuslaan 

Zie hier het schitterende resultaat! 

     

Groetjes Hedwig, Elma, Maria, Evelien en Rahime 
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Vrijdag, de afsluiting van de Kinderboekenweek : 

Afgelopen vrijdag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten . 

Groep 1 t/m 8 deden als eerst een toneelstukje. Er werd gedanst, 

gezongen, een toneelstuk gespeeld en een gedicht voorgelezen. 

Allemaal met het thema vriendschap. Daarna werden de gouden 

griffel en de zilveren penselen uitgereikt . Derya, Abdelkarim, en 

Bamilak wonnen de zilveren penselen. Moustafa ,Lina, Katarina, 

Dikra en Nazle wonnen de gouden griffels. 

De Kinderboekenweek werd geëindigd met een leuke lied. “Kom 

erbij’’. Er werd lekker gedanst .En hierbij eindigden we de 

Kinderboekenweek 2018. 

Groetjes, Lina (groep 8) 

 

 

 

 

 

BEZOEKADRES 
Marco Pololaan 71 
3526 GA Utrecht 

 
CONTACT 
Tel: 0307400514 
kanaleneilandzuid@buurtteamsutrecht.nl 
www.buurtteamsutrecht.nl 

 

PROFESSIONELE HULP DICHTBIJ 
 

WAT KUNNEN DE GEZINSWERKERS VAN HET BUURTTEAM BETEKENEN VOOR 

• DE KALEIDOSKOOP 

• VOOR LEERLINGEN EN VOOR OUDERS 

 
• School werkt samen met vier kernpartners aan goede ondersteuning voor 

leerlingen. Dat zijn Leerplicht, Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Samenwerkingsverband en 

de Buurtteams. Kernpartners ondersteunen school en bieden ondersteuning. Als 

Buurtteam denken we mee met de school over leerlingen. We werken daarbij nauw 

samen met de andere kernpartners. Ook kunnen we uitgenodigd worden bij gesprekken 
met leerlingen en ouders. 
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• Het Buurtteam kan u als gezin ondersteunen bij vragen over zorg en ondersteuning 

op allerlei levensgebieden (opvoeding, opgroeien, echtscheiding, psychische of 
psychosociale problemen en financiële vragen). Het is mogelijk dat de IB-er of leerkracht 

u adviseert om contact met ons op te nemen, of dat school u uitnodigt voor een gesprek 

samen met het Buurtteam, waarbij school ons bij u introduceert. 

De hulpverlening van het Buurtteam is op vrijwillige basis. 

DE GEZINSWERKERS/HET BUURTTEAM 

• Wij zijn professionals en kennen de wereld van zorg, welzijn, wonen en werk goed. 

Onze ondersteuning duurt zo kort/lang als nodig.  

• Aan de ondersteuning zijn voor de gezinnen geen kosten verbonden.  

• We denken met u mee, zoeken samen met u naar een oplossing die bij uw gezin 

past en bieden concrete hulp. Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt. 

• We zijn actief in iedere wijk in Utrecht en werken samen met partijen zoals scholen, 

JGZ, Samenwerkingsverband en Leerplicht. 

• Deze samenwerking gebeurt altijd met toestemming en in afstemming met u als 
ouder.  

• Als er naast de ondersteuning van het Buurtteam nog andere zorg nodig is, kunnen 

wij aanvullende zorg betrekken. 

 

BEREIKBAARHEID 

Op de Kaleidoskoop zijn Marisol en Juliette iedere donderdagochtend aanwezig. U 

kunt hen aanspreken. Op maandag tot en met vrijdag kunt u terecht op de Marco 

Pololaan 71 van 9 tot 5 uur. Ook is het Buurtteam iedere dag telefonisch bereikbaar via 
0307400514. 

 


