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Maandag 16 november   
Studiemiddag: Het schoolplan 
 
Afgelopen woensdag heeft het team tijdens de studiemiddag gewerkt 
aan het schoolplan 2016-2020. Het schoolplan geeft weer waar wij als 
school de komende vier jaar (verder) aan willen werken. Tijdens deze 
middag hebben wij gezamenlijk onze missie, ons motto en de 
kernwaarden opgesteld. Onze missie is: 
 

‘Uitstekend onderwijs: op maat, toekomst– en oplossingsgericht, 
uitgaande van diversiteit en gegeven vanuit onze passie.’ 

 
Bij deze missie is een motto bedacht. Uit verschillende, zelf opgestelde motto’s is 
uiteindelijk één motto gekozen, te weten: 
 

‘Samen verder komen’ 
 

U ziet dat een deel dikgedrukt is. Dit deel staat voor onze kernwaarden:  
 

vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid. 
 
Bovenstaande is door het team opgesteld, maar wij zijn uiteraard ook benieuwd naar uw 
mening. Wilt u reageren, dan kan dit bij onze directeur Firdevs, via ons mailadres 
info@osbsdekameleon.nl of per brief. Deze kunt u aan de leerkracht van uw kind geven.  
 
 
 
Training voor de Kanjertraining 
 
Een van onze kernwaarden is vertrouwen. Onze sociaal-emotionele 
methode Kanjertraining heeft als uitgangspunt vertrouwen. Maar ook 
verantwoordelijkheid en verbondenheid komen aan bod.  
 
Dit jaar volgen alle nieuwe leerkrachten op onze school de cursus. 
Daarnaast hebben juf Marloes en juf Mariska deze week de 
coördinatorentraining gevolgd en juf Firdevs heeft deelgenomen aan de 
directietraining. Dit alles om te zorgen voor een goede borging.  
 
Kinderen verlangen een school waar ze zichzelf, vriendelijk, behulpzaam, te vertrouwen 
en  op een leuke manier grappig of stoer kunnen zijn. Kinderen gedragen zich 
verschillend in sociale situaties De Kanjertraining geeft kinderen hiervoor handvatten. Er 
wordt gewerkt met vier gedragstypen, die uitgebeeld worden met petjes. In de volgende 
nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. Wilt u nu alvast uitgebreidere informatie over de 
Kanjertraining en hetgeen de kinderen leren, dan kunt u kijken op www.kanjertraining.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur – Carnissedreef 

 

SSV Aikido  

16.00-18.00 uur 

Dinsdag 17 november  

 

GEEN extra gym 

 

 

Woensdag 18 november 

 
SSV Voetbal 

15.30 – 16.30 uur 

 

 

Donderdag 19 november 

 

GEEN Koffieochtend  

 

GEEN extra gym 

 

 

SSV Basketbal 16.15-18.00  

 

 

 Vrijdag 20 november 

 

Ruilen voorleestassen aan 

de locatie Fazantstraat  

 

 

mailto:info@osbsdekameleon.nl
http://www.kanjertraining.nl/
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Maandag 23 november   
 

Schoolsporttoernooi volleybal 
 

Afgelopen woensdag hebben 30 leerlingen uit de groepen 5 tot en 
met 8 meegedaan met het volleybaltoernooi. Verdeeld over 6 teams 
hebben zij gestreden voor een plek in The Final. De meisjes en 
jongens uit de groepen 5 en 6 en de jongens uit de groepen 7 en 8 
hebben de 1e plaats gehaald! Wij feliciteren alle teams met deze 
knappe prestatie en bedanken hen voor de inzet en sportiviteit. 

 
 
Schoolfruit 
 
Volgende week krijgen de leerlingen appel, sinaasappel en waspeen 
aangeboden. Vergeet u niet op maandag en dinsdag zelf te zorgen 
voor een gezonde pauzehap? 
 
 
 
Workshop Thuis en Taal 
 
Martine van der Pluijm, van de Hogeschool Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar 
de rol van ouders bij de taalontwikkeling van kinderen. Zij komt uitleggen wat ouders 
thuis en op school kunnen doen om de taalontwikkeling te stimuleren. Zij legt niet 
alleen uit hoe u Nederlands kunt oefenen met uw kind, maar ook hoe u  in uw eigen 
taal samen plezier kunt beleven aan taal.  
 
Wat?  : Workshop Thuis en Taal 
Voor wie? : Alle ouders 
Wanneer? : Dinsdag 17 november 
Hoe laat? : 08.40 uur 
Waar?  : Locatie Fazantstraat 
 
U bent van harte welkom. De koffie staat klaar! 
 
 
Ouder- en kind activiteit 
 
Komende woensdag wordt er weer een ouder- en kindactiviteit gehouden. Deze keer 
wordt er een uitstapje gemaakt naar het Maritiem Museum. 
 
Wat?  : bezoek aan het Maritiem Museum 
Voor wie? : Ouder(s) en kind(eren) 
Wanneer? : Woensdag 18 november 
Hoe laat? : 13.30 – 16.30 uur 
Hoe?  : Met de stadsbus. Deze is gratis voor kinderen tot en met 12 jaar 
Kosten? : Gratis. De kosten worden door school betaald 
Belangrijk : Heeft u een Rotterdampas? Neem deze dan mee! 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur – Carnissedreef 

Dinsdag 24 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 25 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 26 november 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur - Fazantstraat 

 

 

 

 

 

Vrijdag 27 november 

 

 


