Nieuwsbrief 25
Datum: 11 maart 2016

Maandag 14 maart
Koffieochtend en
Nederlandse les voor
ouders 08.30 uur (C)

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Studiedag en Paasweekend
Op donderdag 24 maart heeft het team een studiedag, waarop wij ons
zullen richten op onze ontwikkeling en het verbeteren van ons onderwijs. Deze dag
hebben de leerlingen vrij. Aansluitend aan de studiedag is het Paasweekend.

Dit betekent dat de leerlingen vrij zijn van
donderdag 24 maart tot en met maandag 28 maart.

SSV Aikido 16.00-18.00

Dinsdag 15 maart
Extra gym voor leerlingen
van de groepen 5 en 6:
Handbal
SSV Flagfootball

Woensdag 16 maart
SSV voetbal en turnen

Carnissedreef 2-4
010-4808568
3084 NN
Rotterdam

Alle leerlingen worden dinsdag 29 maart om 08.30 uur weer op school verwacht. Wij
willen u erop wijzen dat rondom het Paasweekend geen extra verlof wordt verleend. Ook
zijn wij verplicht de namen van dan afwezige leerlingen door te geven aan de
Leerplichtambtenaar.

Heeft uw kind een medische afspraak? Graag even melden
Het gebeurt nog vrij regelmatig dat de groepsleerkracht niet op de
hoogte is, wanneer een van de leerlingen een afspraak bij de dokter
of tandarts heeft. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend de
leerkracht hiervan op de hoogte te stellen. Het nabellen kost ons veel
tijd.
Het doorgeven van een afspraak kunt u doen middels een briefje of telefoontje. Het is
niet de bedoeling dat u de informatie via uw kind mededeelt, omdat wij de afspraak op
die manier niet op juistheid kunnen controleren.
Let op! U heeft als ouder de verantwoordelijkheid voor het doorgeven van
de afspraak van uw kind. Wanneer u dit niet doet, zal uw kind die dag als
niet ongeoorloofd afwezig in ons systeem komen te staan.

Donderdag 17 maart

Pré-adviezen groepen 7

Koffieochtend en Nederlandse
les voor ouders 08.30 uur (F)

Dit schooljaar zullen ouders van de leerlingen in groep 7 bij het
tweede rapportgesprek tevens het pré-advies voor de middelbare
school ontvangen. Wij hebben hier bewust voor gekozen, omdat u
zo meer tijd heeft zich te oriënteren op het vervolgonderwijs van uw
kind.

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

Vrijdag 18 maart

Wij willen u erop wijzen dat het pré-advies slechts een indicatie is van het niveau dat uw
kind aan het eind van de basisschool zal bereiken. Het eindadvies in groep 8 is hetgeen
straks bindend is.

Sponsorloop

Schoolfonds

Er is vandaag GEEN gym

Heeft u het schoolfonds nog niet betaald, doet u dit dan zo spoedig
mogelijk! U kunt het bedrag van € 50,- per leerling contant betalen bij
meester Dion of overmaken op rekeningnummer
IBAN NL 90 INGB 0000 923586 ter attentie van ‘Ouderraad De
Kameleon’. Vermeld hierbij de naam en groep van uw kind.

SSV Basketbal
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Carnissedreef 2-4
010-4808568
3084 NN
Rotterdam

Sportnieuws

Sponsorloop
Vrijdag 18 maart zal de sponsorloop voor team Gers, dat deelneemt aan de Roparun,
plaatsvinden. In de vorige nieuwsbrief heeft u hier alle informatie over kunnen lezen.
In verband met de sponsorloop gaan de gymlessen op vrijdag 18 maart niet door. Dit
houdt in dat de leerlingen van groep 1/2 b die dag gewoon starten aan de locatie
Fazantstraat!
Dinsdag 22 maart

Schoolfruit
Komende week krijgen de leerlingen kiwi, banaan en komkommer aangeboden. We
zijn enorm blij te zien dat steeds meer leerlingen ook op maandag en dinsdag een
gezonde pauzehap bij zich hebben. Onze complimenten!

Uitslag schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 23 maart

De jongens uit de groepen 5 en 6 hebben zich woensdag geplaatst voor de volgende
ronde van het stedelijk voetbaltoernooi. Zij hebben een zeer mooie en sportieve
prestatie neergezet: 3 overwinningen uit 3 wedstrijden. Gefeliciteerd kanjers!

Kanjermoment

Donderdag 24 maart

Tijdens de kanjertraining heeft groep 8b geoefend met het stellen van molvragen. Dit
houdt in dat je probeert door te vragen bij wat de ander jou vertelt. Zo leer je elkaar
beter kennen, leer je interesse te tonen en rekening te houden met elkaars gevoelens.
De juf gaf ieder groepje een kaartje met daarop een vraag over gevoelens. De
groepjes deden het supergoed. Ze hielpen elkaar, stelden vragen, luisterden, lachten
en troostten elkaar wanneer nodig. Wat een kanjers!

Studiedag
ALLE LEERLINGEN ZIJN
VANDAAG VRIJ!!!

Vrijdag 25 maart
Goede vrijdag
ALLE LEERLINGEN ZIJN
VANDAAG VRIJ!!!

Volgt u ons al op Facebook? Op onze pagina www.facebook.com/osbsdekameleon
plaatsen wij zeer regelmatig foto’s en informatie

