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Even voorstellen

Koffieochtend voor ouders
08.30 uur – Carnissedreef

Sinds twee weken hebben we weer een nieuwe collega.
Hieronder stelt zij zich aan u voor:

SSV Aikido
16.00-18.00 uur

Mijn naam is Esmeralda Schröter en ik ben sinds vorige week werkzaam op basisschool
De Kameleon. Na bijna 14 jaar op een basisschool in Charlois gewerkt te hebben als
groepsleerkracht en de afgelopen twee jaar als intern begeleider, was het tijd voor een
nieuwe uitdaging. Een andere school met nieuwe mensen; collega's, ouders en kinderen.
Ik vind het erg leuk om op De Kameleon te mogen komen werken. Hier kan ik doen wat
ik heel graag wil, namelijk weer voor de klas staan. Dit is waar mijn hart ligt. Op maandag
ben ik te vinden in groep 3a, op dinsdag in groep 4b en woensdag in verschillende
groepen. Ik heb veel zin in de rest van het schooljaar!

Dinsdag 24 november
Extra gym: Sport en spel
15.30 – 16.15 uur
Voor leerlingen van de
groepen 5, 6 en N3

Koffie drinken en….
Nederlandse les! Dit gaat prima samen. De koffieochtend aan de
locatie Carnissedreef zal daarom voortaan gecombineerd worden
met Nederlandse conversatie.

Woensdag 25 november
Ouder- en kind activiteit
SSV Voetbal
15.30 – 16.30 uur

Donderdag 26 november
Extra gym: Sport en spel
15.30 – 16.15 uur
Voor leerlingen van de
groepen 7, 8 en N4

SSV Basketbal 16.15-18.00

Vrijdag 27 november
Ruilen voorleestassen aan
de locatie Fazantstraat

Vanwege grote drukte in het museum kon de ouder- en kindactiviteit
afgelopen woensdag helaas niet doorgaan. Er is een nieuwe datum
gekozen: Woensdag 2 december. Vertrek vanaf de locatie Fazantstraat.
Wat?
Voor wie?
Wanneer?
Hoe laat?
Hoe?
Kosten?
Belangrijk

: bezoek aan het Maritiem Museum
: Ouder(s) en kind(eren)
: Woensdag 2 december
: 13.30 – 16.30 uur vertrek Fazantstraat
: Met de stadsbus. Deze is gratis voor kinderen tot en met 12 jaar
: Gratis. De kosten worden door school betaald
: Heeft u een Rotterdampas? Neem deze dan mee!

Rapportgesprekken
Komende week worden de rapportgesprekken gehouden.
Tijdens dit gesprek geeft de leerkracht een mondelinge
toelichting op het rapport van uw kind. Wij vinden dit
contactmoment tussen leerkracht en ouder(s) enorm
belangrijk. Daarom verwachten wij ook de ouder(s) op
gesprek en geen broers of zussen. Mocht u problemen
hebben met de Nederlandse taal, dan kunt u natuurlijk
iemand meenemen die voor u kan tolken.
U heeft van de leerkracht inmiddels een datum en tijd afgesproken. Lukt
het u niet om deze week te komen, maakt u dan zelf zo spoedig mogelijk
een nieuwe afspraak met de groepsleerkracht.
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Maandag 30 november

Schoolfruit
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur – Carnissedreef

Volgende week krijgen de leerlingen peer, mandarijn en tomaatjes
aangeboden. Vergeet u niet op maandag en dinsdag zelf te zorgen
voor een gezonde pauzehap?

Herinnering: Schoolfonds
Mocht u het schoolfonds nog niet betaald hebben, dan
verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Het
schoolfonds wordt gebruikt voor verschillende activiteiten en de
schoolreis.

Dinsdag 1 december

Het schoolfonds voor leerlingen van de schakelgroepen en groep 1 tot
en met 6 is € 50,- per jaar. Voor groep 7 en 8 wordt de ouderbijdrage
voor de werkweek en het kamp nog vastgesteld. Deze kosten zijn
afhankelijk van de locatie.

Woensdag 2 december

Het schoolfonds kan worden overgemaakt op rekeningnummer:
IBAN NL 90 INGB 0000 923586 ter attentie van ‘Ouderraad De Kameleon’. Vermeld
hierbij ook de naam en groep van uw kind. De bijdrage kan ook in termijnen en contant
worden betaald aan meester Dion.

Vakantieverlof
De eerstvolgende schoolvakantie is de kerstvakantie. Deze leerlingen zijn vrij van
maandag 21 december 2015 tot en met vrijdag 1 januari 2016. Alle leerlingen worden
maandag 4 januari weer om 08.30 uur op school verwacht.
Donderdag 3 november
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Fazantstraat

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat er geen verlof wordt verleend
aansluitend aan een schoolvakantie. Mocht uw kind voor of na een
schoolvakantie afwezig zijn, dan zijn wij bij wet verplicht dit door te
geven aan de leerplichtambtenaar.
Meer informatie over de wet Leerplicht kunt u vinden op de website
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Vrijdag 4 november

