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Leerlingaantallen per groep
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat wij druk bezig zijn met de
groepsverdeling voor komend schooljaar. Hierbij maken wij ook altijd een overzicht van
het aantal leerlingen per groep.
Nu blijkt de laatste weken dat er een aantal leerlingen gaat verhuizen.
Mocht u hier ook mee bezig zijn en weet u al dat uw kind komend
schooljaar naar een andere school zal gaan, dan verzoeken wij u
vriendelijk dit door te geven aan de groepsleerkracht van uw kind.
Alleen dan hebben wij een goed beeld van het aantal leerlingen per klas.
Afscheid van collega’s
Het afgelopen schooljaar hebben wij u via de nieuwsbrief regelmatig op
de hoogte gebracht van nieuwe collega’s. Aan het eind van het
schooljaar zijn er helaas meestal ook collega’s waarvan wij afscheid
gaan nemen en ook dit jaar is dit weer het geval.

Woensdag 29 juni

Juf Desiree heeft een uitdaging gevonden in een andere baan. Zij gaat op een school
voor Asielzoekers werken.

SSV Turnen

Ook meester Arno gaat onze school verlaten. Hij heeft een eigen bedrijf en gaat zich hier
volledig op richten.
Wij wensen beide collega’s heel veel succes in hun verdere carrière en bedanken hen
natuurlijk voor hetgeen zij voor De Kameleon betekend hebben.

Donderdag 30 juni

Maatwerk schooljaar 2016-2017
Goed nieuws! Ook komend schooljaar bieden wij weer een Maatwerkprogramma aan
voor onze leerlingen. Er zal een aanbod zijn voor de plusleerlingen en op de
vakgebieden begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat.

SSV Basketbal

Aan de precieze invulling van het programma wordt nu gewerkt, zodat we
volgend schooljaar weer snel kunnen starten met deze extra ondersteuning.

Leertijduitbreiding
Vrijdag 1 juli

Naast het Maatwerkprogramma gaan wij ook verder met de Leertijduitbreiding (LTU) voor
onze leerlingen. Het verschil met dit schooljaar is dat komend jaar ALLE groepen
IEDERE dag 1 UUR LTU krijgen. In combinatie met onze aangepaste schooltijden zorgt
dit voor een betere concentratie van de leerlingen en meer voorbereidingstijd voor de
leerkrachten. Op deze manier kunnen we school nog leuker en zinvoller maken!
De leerkrachten zijn enorm enthousiast en we verwachten dat dit bij de leerlingen niet
anders zal zijn. Meester André is momenteel druk bezig met het maken van de roosters.
Aan het begin van het volgend schooljaar kunt u van ons verdere informatie over de
invulling van LTU verwachten.
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Sportnieuws
Gisteren was het dan zover: The Final in Ahoy!
Meer dan 80 leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben gisteren meegedaan aan The
Final.
Onze grootste verdienste dit jaar was de Fair-Play en het sportieve gedrag van onze
leerlingen , supporters en begeleiders tijdens de voorrondes en ook bij The Final.
Daarnaast hebben we twee grote prijzen binnen kunnen slepen: Het voetbalteam 5/6 is
3e geworden en onze held Aleks Solokovs ( Gr 8C ) is voor tweede keer Rotterdams
Judokampioen geworden.
Wij zijn trots op de prestaties van onze leerlingen en hopen volgend jaar weer prijzen
binnen te halen tijdens het eindtoernooi.

Woensdag 6 juli
SSV turnen

Donderdag 7 juli

Laatste oproep: Schoolfoto’s

SSV basketbal

Komende week is de laatste kans om de schoolfoto’s van uw kind en de
klas te kopen!!!
U kunt hiervoor op woensdag 29 juni (voor en na schooltijd), donderdag 30
juni (voor en na schooltijd) en vrijdag 1 juli (voor schooltijd) bij juf Geraldine
aan de locatie Carnissedreef.

Vrijdag 8 juli

LET OP: Vrijdagmiddag 1 juli worden de foto’s teruggestuurd naar de
fotograaf! Het is na vrijdagochtend niet meer mogelijk om foto’s te kopen.

