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Maandag 31 augustus
We zijn weer begonnen!
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Carnissedreef

Dinsdag 1 september

De eerste schoolweek zit er alweer op. Het team heeft
vorige week al de nodige voorbereidingen getroffen om
goed van start te kunnen gaan. We hopen ook dit jaar
weer op een schooljaar vol successen. We heten alle
nieuwe collega’s, leerlingen en ouders van harte welkom
op De Kameleon.
Op De Kameleon vinden wij een goede samenwerking
tussen ouders en leerkrachten enorm belangrijk. Daarbij
neemt de communicatie een belangrijke rol in.
Belangrijke punten op dit gebied zijn:


Woensdag 2 september

Kennismakingsgesprekken

Dit schooljaar worden de kennismakingsgesprekken gehouden van
7 tot en met 11 september. Tijdens het gesprek zal de leerkracht vooral u
aan het woord laten. Door een goed beeld van uw kind te krijgen, kan de
leerkracht ervoor zorgen een zo’n optimaal mogelijke leeromgeving voor
uw kind te creëren.
Volgende week ontvangt u een brief met verdere informatie. U kunt daarna uw voorkeur
aangeven voor een van de dagen. De leerkracht deelt de tijd in. Van ouders die niet op
de geplande dagen kunnen komen wordt verwacht dat zij dit vooraf aangeven en een
andere afspraak maken.


Donderdag 3 september

(Nieuwe) website en Facebook

Dit schooljaar hebben we een nieuwe website! Op de website vindt u alle algemene
informatie over onze school. Daarnaast kunt u op onze Facebookpagina actuele
informatie, het laatste nieuws en foto’s van onze activiteiten vinden.

www.osbsdekameleon.nl
www.facebook.com/osbsdekameleon

Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Fazantstraat


Uw mening

Wij hechten veel waarde aan uw mening. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties,
dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht van uw kind of een van de management
teamleden.
Vrijdag 4 september
Renovatienieuws
In de vakantie is er flink geklust aan de locatie Carnissedreef.
Er zijn nieuwe toiletten geplaatst, de vloeren en het tegelwerk
zijn vervangen. Ook zijn de deuren, binnenkozijnen en een deel
van de muren in de gangen geverfd. In de laatste week van de
vakantie zijn een aantal leerkrachten bezig geweest om de
andere muren ook te verven. Het eindresultaat is prachtig!
Komt u zelf ook een kijkje nemen?
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Maandag 7 september
Deze week
kennismakingsgesprekken
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Boeken lezen, geven, delen, lenen en nemen…
In de hal aan de Carnissedreef staat vanaf dinsdag 1 september een
Kinderzwerfboek-station. Dit is een boekenkastje waarin boeken staan
die kinderen mee naar huis kunnen nemen om te lezen. Het is fijn als je
na het lezen de boeken weer terug in de kast zet zodat een ander kind
het weer kan lezen, maar je kan het boek ook bij een ander station
neerzetten.
Heb je zelf een mooi, grappig of spannend boek thuis en wil je het niet meer zelf
houden dan kan je jouw boek ook laten zwerven. Dat doe je als volgt:
Op vrijdagmorgen kun je, als de schooldeur open gaat, met je zwerfboek bij juf Althea
een speciale zwerfsticker halen. Als de sticker op het boek zit, gaat het boek in het
kastje….Laat het boek maar lekker zwerven door heel Charlois of zelfs Nederland!
Wil je weten waar nog meer Kinderzwerfboek-stations zijn?
Kijk dan op www.kinderzwerfboek.nl

Woensdag 9 september

Schoolfonds
Het schoolfonds voor leerlingen van de schakelgroepen en
groep 1 tot en met 6 is € 50,- per jaar. Voor groep 7 en 8 wordt
de ouderbijdrage voor de werkweek en het kamp nog
vastgesteld. Deze kosten zijn afhankelijk van de locatie.

Donderdag 10 september

Het schoolfonds kan worden overgemaakt op rekeningnummer:
IBAN NL 90 INGB 0000 923586
ter attentie van ‘Ouderraad De Kameleon’. Vermeld hierbij ook de naam
en groep van uw kind. De bijdrage kan ook in termijnen en contant
worden betaald aan meester Dion.

Babynieuws

Vrijdag 11 september

Niet een, maar twee keer babynieuws! Zowel juf Paula
als juf Sarodjenie hebben gezinsuitbreiding gekregen.
Juf Sarodjenie is op 8 augustus bevallen van een
prachtige dochter: Ishaya Dilaysha.
Ook juf Paula kreeg een plaatje van een dochter: Ella.
Grote broer Gijs is enorm trots op zijn kleine zusje.
En terecht!
Wij feliciteren beide juffen en wensen beiden een
heerlijk en onbezorgd verlof toe. Na de kerstvakantie
zullen zij weer op school terugkeren.

