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Maandag 18 april   
Schoolfonds en werkweekgeld groepen 8 
 
Eind mei gaan de leerlingen van de groepen 1/2 tot en met 6 en de schakelgroepen weer 
op schoolreis. De leerlingen van de groepen 7 hebben een tweedaags uitje met 
overnachting. Deze activiteiten bekostigen wij vanuit het schoolfonds. Heeft u het 
schoolfonds van € 50,- nog niet betaald, dan verzoeken wij u dit voor de meivakantie te 
doen. U kunt het bedrag contant betalen bij meester Dion of overmaken op 
rekeningnummer IBAN NL 90 INGB 0000 923586 ter attentie van ‘Ouderraad De 
Kameleon’. Vermeld hierbij ook de naam en groep van uw kind.  

 
De leerlingen van de groepen 8 zullen op werkweek gaan. Voor deze 
leerlingen geldt een bedrag van € 100,-. Ook hier vragen wij u zo spoedig 
mogelijk te betalen als u dit nog niet gedaan heeft.  
 

 
Verlofaanvragen 
 
Wij krijgen soms nog aanvragen voor verlof aansluitend op een schoolvakantie. Wij willen 
u er nogmaals op wijzen dat wij GEEN verlof verlenen aansluitend op een vakantie. Wij 
hebben ons te houden aan de wet Leerplicht. Wij zijn dan ook verplicht de namen van 
leerlingen die voor of na een vakantie afwezig zijn door te geven aan de 
Leerplichtambtenaar.  
 
 
Programma Koningsspelen 
 
De groepen 1 tot en met 6  en de schakelklassen SK1, Sk2, en SK3 komen op vrijdag 22 
april spelletjes doen. De spelletjes worden gehouden op het schoolplein aan de 
Carnissedreef en de grote gymzaal en worden begeleid door leerlingen van groep 7b.  
 
Iedere leerling krijgt een stippenkaart. Het is de bedoeling dat de leerlingen alle spelletjes 
een keer doen. De begeleider bij het spel kruist aan dat het kind het spel heeft gedaan. 
Daarna kan het kind weer verder naar het volgende spel.   

 
De tijdsindeling is als volgt: 
Groepen 1/2 en schakel 1  9.00 tot 9.50 uur  
Groepen 3,4, en schakel 2       10.00 tot 10.50 uur  
Groepen 5, 6 en schakel 3      11.00 tot 11.50 uur  
 

De groepen 7, 8 en SK4 hebben een speciale middag in het teken van de mini-final. 
Deze activiteiten duren van: 13.15 tot 15.00 uur. De begeleiding van deze activiteiten 
gebeurt door leerkrachten, ouders  en stagiaires.   
 
 
Te laat komen  
 
Helaas zien we dat er nog steeds kinderen te laat op school komen.  
Dit is niet alleen vervelend voor de leerkracht, maar ook voor de groep en 
uw kind. Zorgt u er dus voor dat uw kind op tijd op school is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studiedag SK-leerkrachten 

Alle schakelklasleerlingen 

zijn vandaag vrij! 

 

Koffieochtend en Nederlandse 

les voor ouders 08.30 uur (C) 

 

SSV Aikido  

 

 

Dinsdag 19 april 

 

Extra gym voor leerlingen 

van de groepen 5,6 en 

SK3: Voetbal 

 

 

Woensdag 20 april 

 
SSV voetbal en turnen 
 
Finale stedelijk 
voetbaltoernooi jongens 
van groep 5&6 en 7&8 
 
SSV Basketbaltoernooi 

Donderdag 21 april 

 

Extra gym voor leerlingen 

van de groepen 7, 8 en 

SK4: Hockey 

 

 

SSV Basketbal 

 

Vrijdag 22 april 

 

15.30 uur START 

MEIVAKANTIE 

 

DE MEIVAKANTIE DUURT 

VAN 25 APRIL TOT EN 

MET 6 MEI 
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Maandag 9 mei   
Sportnieuws 

 
Kids Run 
 
Afgelopen zaterdag hebben 40 leerlingen en 5 leerkrachten meegedaan met de Kids 
Run. Ook dit jaar waren er mooie prestaties en de beleving was zeer groot. Onze 
leerlingen hebben massaal meegedaan, waarvoor onze complimenten. Een extra 
complimentje voor de schakelklasleerlingen, die met een grote groep aanwezig waren. 
 

2e finale plek Veldvoetbal 
 
De jongens van de groepen 7 en 8 hebben zich afgelopen woensdag geplaatst voor de 
finale van het veldvoetbaltoernooi. Ook de jongens van de groepen  5 en 6 hebben 
zich vorige week geplaatst. We zijn dus goed vertegenwoordigd! 
Beide finales worden woensdag 20 april gehouden. De finale voor de jongens van 
groep 5 en 6 wordt gehouden bij voetbalvereniging COAL. De jongens van de groepen 
7 en 8 spelen hun finale bij voetbalvereniging Spartaan 20. We wensen beide teams 
natuurlijk heel veel succes!  
 

Koningsspelen  
 
Volgende week vrijdag doen we mee met de Koningsspelen en organiseren wij op de 
Kameleon diverse sportactiviteiten. In de ochtend van 9.00 tot 12.00 uur zetten wij 
spelletjes voor leerlingen van de groepen 1 t/m 6 en schakel 1 t/m 3 en in de middag 
van 13.00 tot 15.00 uur hebben wij een mini Final voor leerlingen van groepen 7, 8 en 
schakel 4. 
 

 

 

Einde meivakantie 

 

ALLE LEERLINGEN 

WORDEN OM 08.30 UUR 

OP SCHOOL VERWACHT!!! 

Dinsdag 10 mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 11 mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 12 mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 13 mei 

 

 


