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Maandag 15 februari
Koffieochtend en
Nederlandse les voor
ouders 08.30 uur (C)
SSV Aikido 16.00-18.00

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4808568
3084 NN
Rotterdam

Voorjaarsvakantie en verlof
Nog 1 week naar school en dan is het alweer voorjaarsvakantie! Deze
vakantie valt dit jaar in week 8, van maandag 22 februari tot en met vrijdag
26 februari. Alle leerlingen worden maandag 29 februari weer om 08.30 uur
op school verwacht. We willen u er nogmaals op wijzen dat aansluitend
aan de schoolvakantie geen toestemming voor verlof wordt gegeven.
Ook zijn wij bij wet verplicht de namen van alle dan afwezige leerlingen
door te geven aan de leerplichtambtenaar.

Dinsdag 16 februari
Studiedag 24 maart
Extra gym voor leerlingen
van de groepen 5, 6 en
SK3

Ter herinnering: Op donderdag 24 maart is een extra ingeplande studiedag
voor het team. Deze studiedag staat NIET in de jaarplanner. De leerlingen
zijn deze dag vrij! Vergeet u niet de datum in uw agenda te noteren?

Overnachting groepen 7 en werkweek groepen 8
Woensdag 17 februari

Ook dit jaar gaan de leerlingen van de groepen 7 weer twee dagen en
een nacht op pad en zullen de leerlingen van de groepen 8 op
werkweek gaan. De overnachting van de groepen 7 wordt betaald uit
het schoolfonds (€ 50,-). De leerlingen van de groepen 8 dienen voor
het schoolfonds en de werkweek € 100,- te betalen. Volgende week
krijgen de leerlingen uit deze groepen een brief mee met alle informatie.

Schoolfonds

Donderdag 18 februari

Mocht u het schoolfonds nog niet betaald hebben, wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk doen? U kunt contant betalen bij meester Dion of het geld overmaken
op rekeningnummer IBAN NL 90 INGB 0000 923586 ter attentie van
‘Ouderraad De Kameleon’. Vermeld hierbij de naam en groep van uw kind.

Koffieochtend en Nederlandse
les voor ouders 08.30 uur (F)

Vaste aanstelling meester Sven
Extra gym voor leerlingen van
de groepen 7, 8 en SK 4
SVV basketbal

Vrijdag 19 februari
VOORJAARSVAKANTIE
VAN MAANDAG 22
FEBRUARI TOT EN MET
VRIJDAG 26 FEBRUARI

Alweer goed nieuws! Na juf Addie heeft ook meester Sven een vaste
aanstelling gekregen. Meester Sven zal dit schooljaar fulltime op onze
school werkzaam blijven. Volgend jaar wil hij graag een studie gaan
volgen en zal dan drie dagen op onze school werkzaam zijn. We
feliciteren meester Sven natuurlijk van harte met deze aanstelling!

Filmen in schakelklas 1
Op de Kameleon doen wij veel aan woordenschatonderwijs, om de Nederlandse taal
goed te kunnen beheersen. Volgende week donderdag wordt er in SK1 gefilmd, terwijl
meester Arie een les Mondeling Nederlands geeft, gecombineerd met LOGO3000.De film
gaat onderdeel uitmaken van een lespakket, dat alle scholen die met nieuwkomers
werken aangeboden krijgen.
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Sportnieuws

Einde voorjaarsvakantie

Schoolfruit

ALLE LEERLINGEN
WORDEN OM 08.30 UUR
OP SCHOOL VERWACHT

Komende week krijgen de leerlingen peer, sinaasappel en paprika aangeboden.
Vanwege de voorjaarsvakantie zullen de leerlingen in week 9 (maandag 29 februari tot
en met vrijdag 4 maart) geen schoolfruit ontvangen. We verzoeken u vriendelijk of u
deze week de gehele week zelf voor een gezonde pauzehap wilt zorgen.

Dinsdag 1 maart

Even voorstellen….
Sinds enkele weken werkt juf Anja bij ons op school. Zij is een van de
twee juffen van de nieuwe kleutergroep. Hieronder stelt zij zich aan u
voor:

Woensdag 2 maart

Ik heet Anja Leeuwenburg en ben samen met juf Paula de nieuwe
kleuterklas 1-2 E gestart. Werken met kleuters is een feest!
Elke dag is anders en ik begeleid graag de kinderen die nu
binnenstromen op De Kameleon. Ik ben op woensdag, donderdag en
vrijdag in de groep en juf Paula op maandag en dinsdag. Onze klas ziet
er heel gezellig uit en we hebben er samen veel zin in!
Naast deze uitdaging werk ik ook zelfstandig als muziekjuf en geef ik muziek aan jonge
kinderen. Vorige week hebben al veel kinderen in de onderbouw en Schakelklassen
met elkaar muziek gemaakt bij het prentenboek van het jaar: We hebben er een geitje
bij. Muziek is een taal die iedereen verstaat en hoe fijn dat ik dit op de Kameleon mag
aanbieden.

Donderdag 3 maart

Kanjers op De Kameleon
Kanjertraining neemt een belangrijke plaats in op De Kameleon. De regels van
Kanjertraining staan niet alleen centraal tijdens deze lessen, maar bij alles wat er op
school gebeurt. De leerlingen zijn dan ook goed op de hoogte en kunnen de regels
prima toepassen. Hier zijn we als team natuurlijk enorm trots op. Iedere dag zien we
prachtige voorbeelden van leerlingen die de Kanjerregels gebruiken. Dit willen we u
niet onthouden. Daarom zullen we hier vanaf vandaag regelmatig voorbeelden van in
de nieuwsbrief plaatsen.

Vrijdag 4 maart

Delano uit groep 5B schrok zich donderdag een hoedje toen hij op school kwam. Er zat
namelijk een groot gat in zijn schoen. Om toch nog op tijd in de klas te komen, rende
hij snel naar huis om nieuwe schoenen aan te trekken. Hij vergat alleen dat zijn tas nog
op het schoolplein lag! Gelukkig wachtten de kanjers Salim en Joshua op hun vriend.
Toen Delano terugkwam en in lichte paniek zijn tas wilde gaan zoeken, stonden de
jongens nog bij de deur te wachten met zijn tas. Gevolg: 5 minuutjes te laat in de klas,
maar complimenten van de meester.
Bent u nieuwsgierig geworden naar de regels van de Kanjertraining?
Kijk dan eens op de website www.kanjertraining.nl

