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Maandag 7 maart
Koffieochtend en
Nederlandse les voor
ouders 08.30 uur (C)
SSV Aikido 16.00-18.00

Dinsdag 8 maart

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4808568
3084 NN
Rotterdam

Bezoek op De Kameleon
Vandaag hebben we bezoek gehad van een heuse delegatie. Onder andere de heer
Fons Dingelstad (directie Primair Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap) en mevrouw Josine Meurs (hoofd onderwijs van de gemeente Rotterdam)
waren aanwezig. Zij hebben een bezoek gebracht aan groep Nul, de onderbouw en
schakelklassen. Na de klassenbezoeken is gesproken over de schakelklassen, het
harmonisatiemodel VVE en de huidige bekostigingssystematiek.

Logo3000
Help de leerkrachten van groep 0, 1 en 2! U kunt thuis oefenen met de Nederlandse
woordenschat van uw kind dankzij het woordenschatprogramma LOGO 3000.

Extra gym voor leerlingen
van de groepen 5 en 6:
Voetbal

Vanaf 14 maart kunt u gratis oefenmateriaal lenen bij de leerkracht van uw kind.
U betaalt hiervoor 10 euro borg, wat inhoudt dat u dit geld weer terugkrijgt als u stopt met
de materialen. Een goede Nederlandse woordenschat is belangrijk voor de ontwikkeling
van uw kind. We raden u dan ook aan om aan het programma mee te doen.

Woensdag 9 maart

Voorlichting Kanjertraining voor ouders

Veldvoetbaltoernooi bij SV
Charlois voor de groepen 5
en 6

Op De Kameleon vinden we de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen erg
belangrijk. Daarom werken we met de methode Kanjertraining. Voor u als ouder is het
misschien niet goed duidelijk wat deze methode precies inhoudt. Daarom is besloten een
voorlichting aan te bieden.
Wat?
Door wie?
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?

Donderdag 10 maart

: Voorlichting over Kanjertraining
: Onze gedragscoach, juf Marloes
: Donderdag 10 maart
: 08.40 uur
: Bij de koffieochtend aan de Fazantstraat 105

Koffieochtend en Nederlandse
les voor ouders 08.30 uur (F)

Bij de voorlichting zullen ook medewerkers van Bureau Frontlijn aanwezig zijn, zodat u
mogelijke vragen over pesten aan hen voor kunt leggen.

Extra gym voor leerlingen van
de groepen 7, 8 en SK4:
Handbal

Dansactiviteit (groep 1/2 en 3) en acrofit (groep 3 tot en met 8)

Vrijdag 11 maart

Door een particuliere organisatie zullen op maandag en dinsdag na schooltijd de
volgende activiteiten worden georganiseerd:
Wat?
Voor wie?
Wanneer?
Tijd?
Waar?
Kosten?

: Dans en acrofit
: Leerlingen van de groepen 1/2 en 3
: Dans op maandag, van 8 maart tot en met 12 april
Acrofit op dinsdag, van 7 maart tot en met 18 april
: Na schooltijd
: Het speellokaal aan de Fazantstraat 105
: € 3,50 per keer

Acrofit is een sportvorm, waar kinderen door acrobatische oefeningen hun energie kwijt
kunnen. Bij dans leren de kinderen op speelse wijze bewegen op muziek.

Nieuwsbrief 24
Datum: 4 maart 2016

Maandag 14 maart

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4808568
3084 NN
Rotterdam

Sportnieuws
Start Proeftrainingen SSV Blok2
Alle leerlingen die zich op tijd hebben ingeschreven en een uitnodiging hebben,
mogen volgende week direct naar hun trainingslocatie voor de eerste proeftraining.

Dinsdag 15 maart

Woensdag 16 maart

Donderdag 17 maart

Sport /
Vereniging
Aikido- bushidojo

Adres

Flag Football
(Nieuw)
010 Trojans
American
Football
Voetbal
(Ook Meisjes)
Transvalia ZW

Sportpark de Vaan Dinsdag
Oldegaarde 21
16.00 – 17.00
3084
AA Rotterdam
17.00 – 18.00

Gymzaal Elisabeth
Carnissedreef 292

Charlois Lagedijk
761
3084 LC
Rotterdam

Turnen
Gymzaal
Spartaan Turnen Kameleon
Carnissedreef 6
Basketbal
Gymzaal
Kameleon
Carnissedreef 6

Training: dag en
tijd
Maandag
16.00 – 17.00

Groepen
5 en 6

3 t/m 5
6 t/m 8

Woensdag
14.00 – 15.00

3 en 4

15.00 - 16.00

5 t/m 8

15.00 – 16.00

Meisjes 4 t/m 8

Woensdag
15.15 – 16.15

3 en 4

Donderdag
16.15 – 17.00

3,4, 5, N2 en N3

Donderdag
17.00 - 18.00

6,7,8 en N4

Sponsorloop voor ROPARUN 18 maart 2016
Vrijdag 18 maart

Als sportieve basisschool lopen alle leerlingen van De Kameleon op vrijdagmiddag 18
maart 2016 op het sportcomplex van de Sperwers (Sportveld naast de school locatie
Carnissedreef) een sponsorloop voor een goed doel.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen het team GERS! Foundation van de Roparun te
steunen. Deze foundation stelt het ingezamelde geld ter beschikking voor sport-,
educatie- en cultuuractiviteiten met als doel ziekte en armoede in de wereld te
bestrijden en te voorkomen. Meer informatie kunt u vinden op: www.gersfoundation.nl
Meester Dion en Juf Lia zetten zich ook al jaren voor de Roparun, maar nemen deel
met een ander team: Team 38 - Running Stars. Via de site van de Roparun kunt u dit
team ook direct sponsoren. Dit kan via de website www.roparun.nl

