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Maandag 20 juni

Verlof aanvragen

SSV Aikido

We hebben gemerkt dat er helaas nog steeds onduidelijkheden zijn met
betrekking tot het aanvragen van verlof. Hieronder nogmaals de
belangrijkste punten op een rij:





Dinsdag 21 juni

Carnissedreef 2-4
010-4808568
3084 NN
Rotterdam

Er wordt geen verlof verleend voor of na een schoolvakantie
Wanneer u verlof nodig heeft, dient u dit van tevoren aan te vragen
U dient bewijs aan te leveren voor hetgeen waarvoor u verlof aanvraagt
Het hebben van tickets is GEEN geldige reden voor verlof. U dient altijd EERST
verlof aan te vragen en pas NA toestemming tickets te boeken

Belangrijk! Lezen tijdens de vakantie
Het is bijna vakantie. Heerlijk even lekker uitrusten en
ontspannen. Maar wist u dat uit onderzoek is gebleken dat kinderen
die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus kunnen
terugvallen. Dit wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus
belangrijk om ook in die lekker lange zomervakantie te blijven lezen!
Woensdag 22 juni

SSV Turnen

Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar vast te
houden en te voorkomen dat deze terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis (en op
vakantie) te blijven lezen: zomerlezen noemen wij dat! Hoe zorg je ervoor dat de
leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon doorgaat?
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je
favoriete boeken, tijdschriften of krant mee en ga lekker zitten lezen. (Met andere woorden: Zien
lezen, doet lezen!)

Donderdag 23 juni
The Final in Ahoy!

Tip 2: Kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de
vakantiekoffer! Ga vooraf ook samen naar de gemeentebibliotheek (gratis!) en laat je kind zelf een
stapel boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of
samen lezen.

SSV Basketbal

Tip 3: Leesdoeboekjes op school bestellen en meenemen!
Op school zijn leesdoeboekjes te koop voor de kinderen uit de groepen 3 en 4 en de
schakelgroepen. U kunt de boekjes voor €3,50 bestellen bij de leerkracht van uw kind!

Vrijdag 24 juni

Tip 4: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wilt
gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een
favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol
om te lezen.
Tip 5: Vertier op de achterbank
Voor lange autoritten zijn bijvoorbeeld de vakantiedoeboeken en tijdschriften leuk en leerzaam.
Een luisterboek is ook een goed idee. De boeken worden voor je voorgelezen!
Tip 6: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee
Ook als de zon schijnt is het leuk om samen een spelletje te doen. Lees met de kinderen samen de
opdrachten of vragen bij spelletjes. Of de kinderen zelf een speurtocht in elkaar laten zetten…
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Sportnieuws
Donderdag 23 juni wordt The Final gehouden in Ahoy. In een eerdere nieuwsbrief heeft
u kunnen lezen dat veel leerlingen en teams zich hiervoor geplaatst hebben. Ook dit
jaar zullen de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 naar dit evenement gaan om zelf
te sporten of anderen aan te moedigen.

Dinsdag 28 juni

Wie?

Hoe laat?

Aanwezig in Ahoy?

Groepen 5 en 6
Groepen 7 en 8

09.00 - 12.00 uur
13.00 – 16.00 uur

08.45 uur
12.30 uur

The Final is het grootste sportevenement van Europa. Dit jaar zullen maar liefst 81
leerlingen van De Kameleon deelnemen in 8 verschillende sporten. Fair Play staat dit
schooljaar centraal. Wij willen laten zien dat wij een sportieve basisschool zijn en dat
wij goed om kunnen gaan met zowel winst als verlies.
We willen alle leerlingen heel veel succes en plezier wensen!

Woensdag 29 juni

LOGO 3000
Vanaf 23 juni kunt u tijdens de koffieochtend aan de Carnissedreef LOGO 3000 ruilen.
LOGO 3000 is een woordenschat methode om thuis Nederlandse woorden te oefenen.
Het is voor ouders en kinderen tot en met groep 2. Ieder seizoen kunt u een nieuw
boekje en een luister CD ruilen op school. De methode sluit aan op de woorden die de
kinderen ook in de klas leren.
De methode is gratis. U betaalt eenmalig 10 euro borg. Als u wilt
stoppen krijgt u uw geld terug. Wilt u ook de Nederlandse
woordenschat van uw kind vergroten, kom dan naar de koffieochtend!

Donderdag 30 juni
Groepsbezetting schooljaar 2016-2017
Momenteel zijn we druk bezig met groepsbezetting voor het komend schooljaar. We
verwachten deze in de nieuwsbrief van 1 juli aan u te kunnen presenteren.

Werkweek groepen 8
Vrijdag 1 juli

Deze week zijn de leerlingen van de groepen 8 op werkweek geweest. Alle
leerkrachten die hier ’s avonds een bezoek hebben gebracht waren het over één ding
eens: De leerlingen hadden het prima naar hun zin en de sfeer was goed!

Wilt u zwemles voor uw kind?
Wanneer u nog voor de zomervakantie start met zwemles voor uw kind,
betaalt u geen inschrijfgeld en krijgt uw kind tot september gratis les. Kijk
op www.kikkersprong.nl voor meer informatie.

