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Maandag 1 februari
Koffieochtend en
Nederlandse les voor
ouders 08.30 uur (C)
SSV Aikido 16.00-18.00

Dinsdag 2 februari
Extra gym voor leerlingen
van de groepen 5, 6, SK3

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4808568
3084 NN
Rotterdam

Graag even uw aandacht
In de afgelopen weken worden meerdere basisscholen in de wijk bezocht
door een man die aangeeft zijn kinderen in te willen schrijven. Er is hierover
goed contact tussen de basisscholen onderling. Wij hebben de indruk dat
deze man in de war is. Daarom is besloten contact op te nemen met de politie.
Wij willen benadrukken dat er geen dreiging van de man uitgaat. Wij hebben de politie
ingeschakeld, omdat wij graag duidelijk willen hebben wie deze persoon is. Ook willen wij
ervoor zorgen dat deze man de voor hem benodigde hulp kan krijgen. Er is een duidelijke
foto van de man, welke onder het personeel is verspreid. De leerlingen zijn door de
leerkracht op de hoogte gebracht.
Natuurlijk zijn wij extra alert en is het niet gewenst dat er mensen de school
binnenkomen, die hier niets te zoeken hebben. Het valt ons op dat de deur van de school
vaak open blijft staan. Het team heeft inmiddels de opdracht gekregen hier extra op te
letten, maar we hebben hierbij ook uw hulp nodig. ’s Ochtends zal de deur om 08.30 uur
gesloten worden door een van de teamleden. Voor de overige tijdstippen geldt:

Wilt u er op letten dat u bij het verlaten van de school de deur sluit !!!
Woensdag 3 februari

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we u hier via de nieuwsbrief van op de
hoogte stellen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u hiervoor terecht bij juf Firdevs
of juf Joyce.

Noteer in uw agenda!
Op de volgende dagen zijn de leerlingen vrij. Noteert u ze vast in uw agenda!

Donderdag 4 februari

Maandag 22 februari tot en met vrijdag 26 februari
Donderdag 24 maart
Vrijdag 25 maart tot en met maandag 28 maart

Koffieochtend en Nederlandse
les voor ouders 08.30 uur (F)

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat er geen verlof verleend wordt aansluitend aan een
vakantie of lang weekend.

Extra gym voor leerlingen van
de groepen 5, 6, SK3

Ouder-kind activiteit

SSV Basketbal 16.15-18.00

Vrijdag 5 februari

: voorjaarsvakantie
: studiedag voor het team
: paasweekend

Er wordt binnenkort weer een ouder-kind activiteit georganiseerd! Hieronder vindt u alle
benodigde informatie.
Wat?
Wanneer?
Waar?
Hoe laat?
Voor wie?
Let op

: Zelf een circusvoorstelling maken met dans en acrobatiek!
: Woensdag 3 februari
: Fazantstraat 105
: 13.00 uur tot 14.30 uur
: Kinderen van 3 tot en met 7 jaar
: Broers en zussen zijn ook welkom

De kinderen maken samen met echte circusartiesten een voorstelling voor de ouders. Er
wordt gedanst en er zijn clowns en acrobaten. De ouders helpen met schminken,
verkleden en het maken van een lekkernij.
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Maandag 8 februari

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4808568
3084 NN
Rotterdam

Schoolfruit
Komende week krijgen de leerlingen de volgende fruitsoorten aangeboden:
1. Appel
2. Sinaasappel
3. Komkommer
Vergeet u niet op maandag en dinsdag zelf voor een gezonde pauzehap te zorgen?

Dinsdag 9 februari

Nationale voorleesdagen
Afgelopen woensdag zijn de Nationale voorleesdagen
gestart. Onze leesspecialist juf Althea heeft een prachtig
programma in elkaar gezet. Hieronder ziet u
verschillende hoogtepunten.

Woensdag 10 februari

Onder het genot van een krentenbol, plak ontbijtkoek en iets te drinken werden de
Nationale voorleesdagen gestart. In alle klassen wordt er de komende periode
voorgelezen door ouders, vrijwilligers en leerkrachten.

Het leek woensdagochtend wel het Sinterklaasfeest! Leerlingen uit
verschillende groepen mochten de boeken uitpakken die we van
Rotary Rotterdam hebben gekregen. Het waren wel 100 boeken!
We zijn natuurlijk enorm blij met deze gift.

Donderdag 11 februari

Vrijdag 12 februari

Pedagogiek studenten lezen voor en doen daarna met de
leerlingen spelletjes die aansluiten op het zojuist
voorgelezen verhaal. Daarnaast hebben de leerlingen in
groep 4b samen met de pedagogiekstudenten boekjes
gemaakt. Ze lezen aan vaders en moeders dus voor uit
eigen werk! Hoe cool is dat!

Op school is dus een groot voorleesfeest! Er zijn
al zoveel mensen komen voorlezen en er komen
er nog veel meer! In deze nieuwsbrief staan wat
voorbeelden, maar op de Facebookpagina van
school kunt u van nog meer foto’s genieten!
www.facebook.com/osbsdekameleon
Voorlezen is niet alleen erg leuk, het is ook heel
goed voor de taal- en woordenschatontwikkeling
voor uw kind!

