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Maandag 6 juni

SSV Aikido

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4808568
3084 NN
Rotterdam

De schoolreis was geweldig!
Vorige week zijn de groepen 1 tot en met 8 en de schakelklassen op
schoolreis geweest naar de Efteling. Het waren twee fantastische
dagen! We hebben enorm geboft met het weer en hebben genoten van
alle blije, enthousiaste en stralende gezichten van de leerlingen.
Er zijn heel wat foto’s gemaakt en deze staan op onze Facebookpagina:
www.facebook.com/osbsdekameleon

Dinsdag 7 juni

We willen alle begeleiders bedanken voor hun hulp!

Internationaal Kinderfeest!

Schoolfoto’s

De leerlingen van de
groepen 5 tot en met 8 en
de schakelgroepen zijn ‘s
middags vanaf 12.00 uur
vrij.

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat u de schoolfoto’s op school
kunt komen bekijken en betalen. Hieronder vindt u nogmaals het schema.
Maandag 6 juni

Fazantstraat

08.30 – 09.30 uur

juf Adrie

Woensdag 8 juni

Carnissedreef

08.00 – 09.00 uur

juf Geraldine

Donderdag 9 juni

Fazantstraat

14.00 – 16.00 uur

juf Louise

Vrijdag 10 juni

Carnissedreef

14.30 – 16.00 uur

juf Geraldine

Woensdag 8 juni

SSV Turnen

Wilt u zo vriendelijk zijn gepast te betalen? De tarieven kunt u vinden in de vorige
nieuwsbrief. Deze is ook online te vinden op onze website: www.osbsdekameleon.nl

Internationaal Kinderfeest
Donderdag 9 juni
Extra gym voor leerlingen
van de groepen 7, 8 en
SK4
SSV Basketbal

Vrijdag 10 juni

Dinsdag 7 juni is het zover! Die dag vieren we het Internationaal Kinderfeest in het
Theater Zuidplein. Ook dit jaar zullen alle groepen weer spetterende optredens
verzorgen. Dit jaar met het thema Raar Maar Waar
De indeling is deze dag 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

Vergeet u niet kaartjes te kopen voor de voorstelling van uw kind? U kunt dit
doen bij de groepsleerkracht.

Sportnieuws
Op de achterkant van deze nieuwsbrief vindt u het schema van de trainingen voor The
Final, die deze maand weer in Ahoy gehouden wordt. We wensen alle leerlingen die
hieraan deelnemen veel succes bij deze laatste voorbereidingen. Binnenkort kunt u in de
nieuwsbrief alles over de Final lezen.
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Maandag 13 juni

Dinsdag 14 juni

Woensdag 15 juni

Donderdag 16 juni

Vrijdag 17 juni
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Carnissedreef 2-4
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3084 NN
Rotterdam

