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week 20
Maandag 16 mei
Planning schooljaar 2016-2017
Tweede Pinksterdag
DE LEERLINGEN ZIJN
VRIJ

Hoewel dit schooljaar nog acht weken duurt, zijn we achter de schermen ook al druk
bezig met de planning van volgend schooljaar. Het team is erg enthousiast om met onze
missie en visie aan de slag te gaan.

SSV Aikidotraining

Bij de plannen voor komend schooljaar nemen wij de volgende punten mee in de
ontwikkeling hiervan:

Dinsdag 17 mei

Onze missie :Maximale kansen creëren voor kinderen in Rotterdam. Kinderen worden
volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en
weten hoe zij hun talenten kunnen benutten.

Schoolfotograaf !!!
Extra gym voor leerlingen
van de groepen 5,6 en SK3:
handbal en unihockey

Woensdag 18 mei

Onze visie






:Met uitstekend personeel realiseren scholen goed onderwijs en een
toegevoegde waarde aan de talentontwikkeling van ieder kind.

Het vaststellen van een aantal speerpunten
Het stellen van doelen
Ons onderwijsaanbod en de leertijduitbreiding dienen onze ambities te ondersteunen
Het analyseren, verbeteren en/of vernieuwen van ons LTU programma
Het gelijkstellen van de onderwijstijden voor alle groepen

Mini Final Charlois
SSV Turnen

Wij kunnen u vast mededelen dat we komend schooljaar voor alle groepen gelijke tijden
zullen hanteren. Er is dus geen verschil meer in de eindtijd van de kleutergroepen en
overige groepen.

SSV Voetbal
Zodra wij onze plannen goed hebben uitgewerkt, zullen we u hier verder over informeren.

Donderdag 19 mei

Schoolfotograaf

GEEN extra gym

Dinsdag 17 mei komt de schoolfotograaf op onze school.
Belangrijk:

SSV Basketbal





De fotograaf komt deze dag op beide locaties.
Foto’s van broertjes en zusjes samen worden gemaakt van 08.00 tot 08.30 uur. Ook
dit gebeurt op beide locaties.
Het is belangrijk dat u uw kind GEEN groene kleding aantrekt. Dit heeft te maken
met de achtergrond die door de fotograaf gebruikt zal worden.

Vrijdag 20 mei
Welkom
Volleybaltoernooi
leerkrachten

week 21
Maandag 23 mei

Deze week is juf Claudia als onderwijsassistente gestart op De Kameleon. Zij zal dit
schooljaar werkzaam zijn op de locatie Carnissedreef. In de volgende nieuwsbrief zal zij
zich verder aan u voorstellen. Wij heten juf Claudia van harte welkom en wensen haar
heel veel plezier op onze school.
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Mini Final
Woensdag 18 mei 2016 wordt de Mini Final Charlois gehouden. Meer dan 130
leerlingen van De Kameleon gaan deze dag proberen een plek voor de grote Final in
Ahoy te veroveren. De leerlingen die deelnemen zijn geselecteerd op basis van
hun vaardigheden en inzet tijdens de gymlessen en trainingen.
Het programma ziet er als volgt uit:
Dinsdag 24 mei

9.00 - 12.00 uur
13.00 - 16.00 uur

Groepen 5, 6 en N3
Groepen 7, 8 en N4

De mini Final wordt gehouden bij voetbalvereniging SV Charlois (Oldegaarde 665).

BOOR Volleybaltoernooi
Op vrijdag 20 mei doen een aantal leerkrachten mee aan het BOOR volleybaltoernooi.
Vorig jaar zijn we tweede geworden, maar met ons "Dream Team" gaan we dit jaar
natuurlijk voor GOUD!
Woensdag 25 mei

Schoolfonds
Afgelopen week zijn er brieven uitgedeeld aan de ouder(s) / verzorger(s) van leerlingen
waarvoor nog geen schoolfonds is betaald. Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend
om het schoolfonds uiterlijk komende week te komen betalen.
Dit kan bij meester Dion of u kunt dit 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.

Donderdag 26 mei

Schakelklas 4 in het Rotterdams Onderwijs Magazine
Juf Karin staat samen met SK4 in het Rotterdams Onderwijs Magazine! In het artikel
legt juf Karin de werkwijze in de schakelklassen uit. Daarnaast komen ook de leerlingen
aan het woord.
Wij zijn natuurlijk erg trots op dit leuke artikel én op juf Karin en de leerlingen van SK4.

Vrijdag 27 mei

