
 

Nieuwsbrief  28  Fazantstraat 105-107   Carnissedreef 2-4 
Datum: 8 april 2016  010-4817135    010-4808568 

3083 ZG    3084 NN 
   Rotterdam    Rotterdam 

 

Maandag 11 april   
Studiedag voor leerkrachten van de schakelklassen 
 
Maandag 11 april hebben de leerkrachten van de schakelklassen een 
studiedag. Deze studiedag stond ook op de jaarplanner vermeld. De leerlingen van de 
schakelklassen zijn deze dag vrij. Op dinsdag 12 april worden alle leerlingen weer om 
08.30 uur op school verwacht. 
 
 
Opening kinder-zwerfboeken-station door prinses Beatrix 
 
Op 1 april waren wij vol verwachting over de komst van 
prinses Beatrix van Oranje Nassau. Zij kwam speciaal 
naar school om het kinder-zwerfboeken-station te 
openen en zou daarvoor alle groepen langs gaan voor 
een kort bezoekje. De leerkrachten en kinderen waren 
oranje of rood wit blauw gekleurd en stonden vol 
spanning te wachten. 
Meester Arie moest jammer genoeg die ochtend naar de 
dokter omdat hij last had van Oranjekoorts. Het was voor velen dan ook een 
complete verrassing dat prinses Arie de klassen binnen kwam en niet prinses Beatrix. 
Gelukkig had hij een goedmaker. Zijn lakei bracht voor iedere groep boeken mee! Ook 
werd om 10.30 uur het kinder-zwerfboeken-station voor de schakelgroepen geopend. Dat 
was gelukkig geen 1 april grap! Op een filmpje konden we nagenieten van prinses 
Beatrix zittende op haar troon terwijl ze het boek "Koning en koning" voor ons voorleest. 
 
 
Meerscholendirecteur 
 
Onze directeur Firdevs zal de komende periode ondersteuning bieden aan de directie 
van obs De Triangel. Zij heeft dus tijdelijk de functie van meerscholendirecteur en zal 
iedere week enkele dagdelen op De Triangel aanwezig zijn. Daarnaast zal mevrouw 
Carmen Paya, de adjunct-directeur van De Triangel, ons managementteam (juffrouw 
Joyce, Cora, Mariska, Ellen, meester Kees,  André) enkele dagdelen komen 
ondersteunen. Met vragen voor de directeur kunt u ook altijd bij het managementteam 
terecht.  
 

Kanjertraining voor nieuwe leerkrachten 
 
De nieuwe leerkrachten van De Kameleon volgen in de 
komende maanden de opleiding Kanjertraining, zodat zij ook 
gecertificeerd zijn om Kanjertraining aan de leerlingen te geven. 
Afgelopen woensdag hadden zij een lange, intensieve maar 
inspirerende bijeenkomst.  

 
Facebookbericht 
 
Sociale Media zoals Facebook zijn leuk, maar soms worden er berichten op geplaatst die 
niet kloppen. Enige tijd geleden hebben wij een aantal maal bezoek gehad van een man 
die zonder duidelijke reden de school binnen kwam. Momenteel circuleert op Facebook 
een bericht dat deze man een kinderlokker zou zijn. Wij kunnen u gerust stellen: Deze 
informatie is onjuist. De politie heeft inmiddels met deze meneer gesproken en heeft 
geconstateerd dat deze man in de war is en geen bedreiging vormt. De politie heeft 
aangegeven dat hij niet meer scholen moet binnenlopen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studiedag SK-leerkrachten 

Alle schakelklasleerlingen 

zijn vandaag vrij! 

 

Koffieochtend en Nederlandse 

les voor ouders 08.30 uur (C) 

 

SSV Aikido  

 

 

Dinsdag 12 april 

 

Extra gym voor leerlingen 

van de groepen 5,6 en 

SK3: Hockey 

 

 

Woensdag 13 april 

 
SSV voetbal en turnen 
 
1/2e finale stedelijk 
voetbaltoernooi jongens 
van groep 7 en 8 

Donderdag 14 april 

 

Extra gym voor leerlingen 

van de groepen 7, 8 en 

SK4: Hockey 

 

 

SSV Basketbal 

 

Vrijdag 15 april 
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Maandag 18 april   
Sportnieuws 

 
Schoolfruit 
 
Komende week krijgen de leerlingen kiwi, banaan en waspeen aangeboden. Nog maar 
twee weken en dan zit het gratis fruitproject van de Europese Unie er op. Gedurende 
24 weken hebben wij 3 keer per week gratis fruit mogen ontvangen. Na deze periode 
stoppen we natuurlijk niet met het fruit eten op school. Wij vragen dus alle ouders om 
na de meivakantie ELKE DAG fruit of groente mee naar school te geven. 
 

 
Finaleplaats voetbal 
 
Het jongensteam van de groepen 5 en 6 heeft 
zich afgelopen woensdag geplaatst voor de 
stedelijke finale voetbal. Deze finale zal op 
woensdag 20 april gespeeld worden. Wat een 
geweldige prestatie. Gefeliciteerd jongens! 

  
 
 
      Lekker Fit! week 

 
Deze week hebben wij veel bijzondere 
activiteiten georganiseerd  in het kader van de 
Lekker Fit! week. Zo waren er onder andere 
dans- en acrofitactiviteiten voor de 
onderbouw, het ouder en kind voetbaltoernooi 
voor de groepen 3 en 4, een ontbijt en Zumba 
workshop voor de ouders. Alle activiteiten 
waren zeer geslaagd en we kijken dan ook 
terug op een fantastische en sportieve week. 
 

 

Opbrengst sponsorloop 
 
De sponsorloop in het kader van de Roparun 
heeft een mooi bedrag opgeleverd. Afgelopen 
week kreeg team Gers een bedrag van € 
1775,70 overhandigd. Wij willen u hartelijk 
bedanken voor uw bijdrage en wensen team 
Gers heel veel succes en plezier bij de 
Roparun. 

 
 
 

Meer foto’s van de Lekker Fit! week en alle andere activiteiten vind 
u op onze Facebookpagina www.facebook.com/osbsdekameleon 

 

 

Dinsdag 19 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 20 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 21 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 22 april 

15.30 uur START 

MEIVAKANTIE 

 

DE MEIVAKANTIE DUURT 

VAN 25 APRIL TOT EN MET 

6 MEI 

 


