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Maandag 23 mei

SSV Aikido
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3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4808568
3084 NN
Rotterdam

Schoolreis
Hieronder vindt u alvast informatie over de schoolreis. U ontvangt op
maandag 23 mei nog een brief met verdere informatie.
Schoolreisje voor de kleuters
Wie?
Wanneer?
Waarheen?
Terug om?
Belangrijk

Dinsdag 24 mei

Extra gym voor leerlingen
van de groepen 5,6 en
SK3: volleybal

: De groepen 1/2 a, 1/2 b, 1/2 c, 1/2 d en 1/2 e
: Donderdag 26 mei
: De Efteling
: ± 16.30 uur
: Zorg dat uw kind op tijd op school aanwezig is!

Schoolreisje voor de groepen 3, 4, 5, 6, SK1, SK2, SK3, SK4
Wie?
Wanneer?
Waarheen?
Terug om?
Belangrijk

: De groepen 3 tot en met 6 en Schakelklassen
: Vrijdag 27 mei
: De Efteling
: ± 17.00 uur
: Zorg dat uw kind op tijd op school aanwezig is!

Woensdag 25 mei
Wij wensen alle leerlingen natuurlijk heel veel plezier en hopen
op een gezellige dag met prachtig weer!
SSV Turnen
BHV cursus voor de
leerkrachten

Internationaal Kinderfeest 2016
Over ruim 2 weken is het zover: Het Internationaal Kinderfeest van de Kameleon!
Op dinsdag 7 juni houden wij dit feest in Theater Zuidplein, met als thema:

Donderdag 26 mei
Extra gym voor leerlingen
van de groepen 7, 8 en
SK4: volleybal
Schoolreisje voor de
kleuters
Vrijdag 27 mei
Schoolreisje voor leerlingen
van de groepen 3, 4, 5, 6,
SK 1, SK 2, SK 3 en SK 4

Raar Maar Waar
Binnenkort kunt u hiervoor kaartjes kopen bij de leerkracht van uw oudste kind op school.
Per gezin mogen er maximaal 2 kaarten gekocht worden voor 3 euro per stuk. Evenals
vorig jaar hebben we een middag- en avondvoorstelling.
De verdeling van de groepen is als volgt:
13.30 - 15.30 Middagvoorstelling
18.30 - 20.20 Avondvoorstelling

groepen 0,1,2,3,4
groepen 5,6,7,8 en schakelgroepen

De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 en de
schakelgroepen zijn ‘s middags vanaf 12.00 uur vrij.
Binnenkort ontvangt u ook nog een brief met alle informatie.
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Mini Final
Tijdens de Mini Final Charlois 2016 hebben de
leerlingen weer prachtige prestaties laten zien.
Voor de groepen 5, 6 en SK3 waren dit:

Dinsdag 31 mei






Unihockey Jongens 1ste plaats
Handbal meisjes 1ste plaats
Voetbal Jongens 2e plaats
Handbal Jongens 2e plaats

Voor de groepen 7, 8 en SK4:





Unihockey Jongens 1st en 3e plaats
Voetbal Jongens 1st en 3e plaats
Handbal Jongens 3e plaats
Atletiek meisjes (sprint, verspringen, kogelstoten
en hoogspringen):
* Chentelly (groep 7b) 4x goud
* Rachel (groep 7b) 3x zilver en 1x brons

Woensdag 1 juni
Wij zijn heel blij met dit resultaat en natuurlijk enorm
trots op onze sportieve leerlingen.

Even voorstellen…
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gemeld dat wij weer een nieuwe collega hebben.
In het onderstaande stukje stelt zij zich aan u voor.
Donderdag 2 juni

Vrijdag 3 juni

Mijn naam is Claudia Hietbrink. Ik ben 51 jaar, heb een zoon van 24
en een lieve vriend en woon in Hoogvliet. Ik werk sinds 9 mei op
deze school. Hiervoor was ik werkzaam op obs de Tuimelaar in
Hoogvliet. Na vijftien jaar op deze school gewerkt te hebben wil ik
mijn ervaring als onderwijsassistente graag delen op De Kameleon.
Ik ben dan ook erg blij dat ik op deze school mag komen werken.
Ik ondersteun de leerkrachten van de groepen 1-2 op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag. Op woensdag ondersteun ik de leerkracht in groep 3. De afgelopen week
heb ik als zeer fijn ervaren. Het zijn leuke groepen en fijne collega's. Ik hou van (voor)
lezen, zingen, muziek, knutselen, spelletjes, concerten bezoeken, koken met de
eetclub en leuke avondjes met vrienden. Nog een paar weken wennen op de leukste
school van Rotterdam voor de grote vakantie begint. Ik heb veel zin in het komend
schooljaar en samen gaan we er een fijn jaar van maken.

