Nieuwsbrief 15
Datum 11 december 2015

Maandag 14 december
Koffieochtend en
Nederlandse les voor
ouders 08.30 uur (Dreef)

SSV Aikido
16.00-18.00 uur

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4808568
3084 NN
Rotterdam

Kerstfeest
Sommige leerlingen en leerkrachten kijken er het hele jaar al naar uit…
Het kerstdiner! U heeft hierover een brief gekregen. Hieronder vindt u ter herinnering
nogmaals de informatie:
Wat?
Waar?
Wanneer?
Tijd?

: Het kerstdiner
: In de klas van uw kind
: Donderdag 17 december
: 17.00 – 18.30 uur

Dinsdag 15 december
GEEN extra gym

De leerlingen dienen zelf vóór 17 december een bord, bestek en een beker mee
te nemen. Voor de leerlingen van de groepen 1/2 is dit NIET nodig!
Vrijdag 18 december mogen de leerlingen een uur later starten. De leerlingen
hoeven deze dag pas om 09.30 uur op school te zijn!
U kunt bij de leerkracht van uw kind aangeven wat u dit jaar voor het kerstdiner
zou willen maken.

Woensdag 16 december

Gevonden voorwerpen
De kast in de gymzaal ligt vol met gevonden voorwerpen. De afgelopen
weken hebben al deze spullen in de hal bij de gymzaal gelegen, zodat de
leerlingen konden kijken of er spullen bij waren die zij missen.
Volgende week vrijdag zullen de spullen die er nog liggen worden weggegeven aan het
Leger des Heils. Mocht u thuis nog gymspullen missen, vraagt u uw kind dan om
komende week in de hal op zoek te gaan naar deze spullen.

Donderdag 17 december

Logo3000

Koffieochtend en
Nederlandse les voor
ouders 08.30 uur (Fazant)
GEEN extra gym
GEEN SSV Basketbal
Vrijdag 18 december
De leerlingen hoeven pas
om 09.30 uur op school te
zijn!
Kerstvakantie van
maandag 21 december
2015 tot en met vrijdag 1
januari 2016

De ouders van leerlingen in groep 1/2 kunnen de boekjes van
Logo3000 ruilen. Dit kan bij de groepsleerkracht of tijdens de
koffieochtenden op maandag- en donderdagochtend.
Logo3000 is een woordenschatprogramma waarmee u ook thuis aan de slag kunt gaan.
Mocht u dit nog niet doen en hiervoor interesse hebben, neemt u dan contact op met juf
Adrie.

Kerstvakantie
De kerstvakantie is dit jaar van maandag 21 december tot en met vrijdag
1 januari 2016. Alle leerlingen worden maandag 4 januari weer om 08.30
uur op school verwacht.
LET OP!!! Vrijdag 18 december is nog een gewone schooldag. Alle leerlingen
zijn die dag op de normale tijd uit. Wel mogen zij ’s ochtends een uurtje later
beginnen (dus 09.30 uur in plaats van 08.30 uur) in verband met het kerstdiner.
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Maandag 4 januari

Voorlichting schooldiëtiste voor ouders
Alle leerlingen worden om
08.30 uur weer op school
verwacht

Dinsdag 5 januari

Opvoeden kan lastig zijn. Een van de dingen bij een goede opvoeding is
de vraag of je kind voldoende en gezond te eten krijgt. Onze
schooldiëtiste, Dinja van Haren, zal op onze school een voorlichting
geven over gezonde voeding. Dit ter informatie en ondersteuning.
Wanneer?
Waar?
Hoe laat?
Voor wie?

: dinsdag 15 december
: Locatie Carnissedreef
: 08.30 tut 09.30 uur
: voor alle ouders, maar vooral voor ouders waarvan hun kind een
“kan beter” of “kan veel beter” op het Lekker Fit! rapport hebben
gekregen

De ouders met kinderen die een “kan beter” of een “kan veel beter” hebben gekregen
zijn per brief uitgenodigd om deel te nemen aan deze voorlichting. Maar het is voor elk
kind belangrijk om gezond te eten. Ook ouders die geen brief hebben gekregen zijn
dus van harte welkom! Er zal tijdens de voorlichting ook een gelegenheid zijn om
vragen te stellen.
Woensdag 6 januari

Groente- en fruitbingo
Fruit en groente eten wordt steeds meer een gewoonte op De Kameleon!
Leerlingen en ouders hebben dit jaar weer massaal meegedaan aan de groente- en
fruitbingo. Maar liefst 69 leerlingen hebben hierbij een prijs gewonnen. Wij zijn trots op
de winnaars én op alle ouders die hun kinderen hebben gestimuleerd om groente en
fruit te eten.

Donderdag 7 januari

Groente en fruit week 51
De leerlingen krijgen komende week snacktomaatjes, sinaasappel en appel
aangeboden. Zorgt u weer voor de gezonde pauzehap op maandag en dinsdag?!

Vrijdag 8 januari

