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week 24
Maandag 13 juni

Groepen 8 gaan op
werkweek. Heel veel
plezier gewenst!!

Speerpunten van het jaarplan
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de invulling van ons jaarplan. Ieder
jaar stellen we hierbij een aantal speerpunten op, waar wij ons in dat jaar extra op willen
gaan richten.
Voor het schooljaar 2016-2017 zijn de volgende twee speerpunten opgesteld:

SSV Aikido
Curriculumaanbod met rijke ervaringsmogelijkheden
op maat in verbinding met de omgeving
Dinsdag 14 juni

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

Integratie van schakelklas leerlingen in het Nederlands onderwijssysteem
In het jaarplan zijn deze speerpunten verder uitgewerkt. Volgend schooljaar zult u
regelmatig in de nieuwsbrief kunnen lezen hoe wij hier invulling aan geven. Houdt de
nieuwsbrief dus ook volgend schooljaar goed in de gaten!

LAATSTE KANS!!! Schoolfoto’s kopen
Woensdag 15 juni

We hebben gemerkt dat nog lang niet alle ouders schoolfoto’s hebben gekocht. Volgende
week moeten wij alle foto’s die niet verkocht zijn terugsturen naar de fotograaf. U heeft
daardoor nog maar 1 moment om de foto’s te bekijken en te bestellen.

SSV Turnen

De allerlaatste kans om de schoolfoto’s te kopen is:

LAATSTE KANS om de
schoolfoto’s te bekijken en
kopen

Wanneer:
Waar:
Hoe laat:

Donderdag 16 juni

Het was weer geweldig!

Extra gym voor leerlingen
van de groepen 7, 8 en SK4

Afgelopen dinsdag heeft het Internationaal Kinderfeest plaatsgevonden in theater
Zuidplein. Het was weer een groot feest! Wat een genot om naar al die optredens te
kunnen kijken en wat een talent! We willen alle leerlingen en leerkrachten bedanken voor
hun inzet en al het publiek voor hun aanwezigheid op deze geweldige middag en avond.

SSV Basketbal

Vrijdag 17 juni

Woensdag 15 juni
Locatie Fazantstraat
Tussen 12.00 en 13.00 uur

Op onze Facebookpagina zijn een aantal foto’s gezet. Deze kunt u vinden op
www.facebook.com/osbsdekameleon

Vriendelijk verzoek
Als u het rapport van uw kind nog thuis heeft, zou u dit dan mee terug naar school willen
geven? Binnenkort starten de leerkrachten met het invullen van het 3e rapport.
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week 25
Maandag 20 juni
Donatie schoolbibliotheek
Carel en Jetty Verwoerd waren vorige week op bezoek in onze bibliotheek. Zij hebben de
school maar liefst € 2000,- geschonken waar we prachtige, spannende en leuke boeken voor
hebben gekocht. Wat superlief van deze mensen om dit aan ons te geven! Wij willen hen
hiervoor natuurlijk hartelijk bedanken.

Werkweek groepen 8
Dinsdag 21 juni
Komende week gaan de leerlingen van de groepen 8 op werkweek. De groepen vertrekken om
08.30 uur. Het is belangrijk uw kind om 08.00 uur aanwezig is!
Wilt u er aan denken dat u uw kind regenkleding en zonnebrand meegeeft! De
weersvoorspellingen komen niet altijd uit. Het is daarom van belang dat uw kind voorbereid is
op de verschillende weersomstandigheden.

Kleuren maar!

Woensdag 22 juni

Donderdag 23 juni

Vrijdag 24 juni

Deze week hebben we wat ruimte over in de nieuwsbrief. Daarom deze week een kleurplaat
van de lente. Veel kleurplezier gewenst!
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