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Datum 18 december 2015

Maandag 4 januari
Alle leerlingen worden om
08.30 uur weer op school
verwacht
Koffieochtend en Nederlandse
les voor ouders 08.30 uur (C)
SSV Aikido 16.00-18.00

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4808568
3084 NN
Rotterdam

Kerstdiner
Gisteravond hebben alle leerlingen en leerkrachten weer kunnen
genieten van het geweldige kerstdiner. Dankzij de inzet van u als ouder
was het weer enorm genieten. Er werd gesmuld van de heerlijkste
gerechten en toetjes.
Na het diner heeft het team nog een kerstborrel gehouden, waar werd teruggekeken op
een druk, maar prachtig jaar. Na de kerstvakantie zullen we weer vol energie klaar staan
om ons onderwijs verder te ontwikkelen en verbeteren.

Dinsdag 5 januari
GEEN extra gym

Vijfde kleutergroep
De Kameleon is een school die voortdurend in beweging is om de
leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Daarnaast zijn we
een groeischool. Ook de kleutergroepen worden hierdoor steeds
groter. We streven ernaar deze groepen zo klein mogelijk te houden.
Daarom is besloten een nieuwe kleutergroep op te starten:
Groep 1/2 E. Deze groep zal aan de locatie Carnissedreef komen.

Woensdag 6 januari
Het is ons streven deze groep zo snel mogelijk op te starten, maar we
willen wel een goede start maken. Daarom zal na de kerstvakantie eerst
begonnen worden met de inrichting van het lokaal en het afstemmen van
de organisatie. Zodra er een startdatum bekend is, zullen we hierover via
de nieuwsbrief informeren.

Personeelsmededelingen
Donderdag 7 januari

De school groeit en ons team groeit dus ook! Na de vakantie zijn er de
volgende personele veranderingen:

Koffieochtend en Nederlandse
les voor ouders 08.30 uur (F)

Juf Anja Leeuwenburg-Schot zal ons team komen versterken. Zij zal
drie dagen gaan werken in groep 1/2 E. Juf Anja zal zich in een van de
volgende nieuwsbrieven verder aan u voorstellen.

Extra gym voor leerlingen van
groep 7, 8, N4: Basketbal
SSV Basketbal 16.15-18.00

Vrijdag 8 januari

Juf Paula keert terug van haar zwangerschapsverlof. Zij neemt nog ouderschapsverlof
op en zal daarom tot de zomervakantie op maandag en dinsdag werken in de nieuw op
te starten kleutergroep. Zij gaat dus samenwerken met onze nieuwe collega, juf Anja.
Ook het zwangerschapsverlof van juf Sarodjenie loopt af, maar zij heeft ervoor gekozen
haar ouderschapsverlof te clusteren. Juf Sarodjenie zal daarom pas in maart weer komen
werken.
Juf Jacqueline zal na de kerstvakantie uitbreiden van drie naar vijf dagen. Zij blijft zich
inzetten voor ons Maatwerkprogramma.
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Maandag 11 januari
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Voorlezers gezocht!!
Van 27 januari tot 6 februari zijn de Nationale
voorleesdagen. We willen hier natuurlijk aandacht
aan besteden en willen de leerlingen in die periode
heel veel voorleesaanbod geven. Daarvoor zijn we
op zoek naar vaders, moeders, opa’s, oma’s of
andere familieleden die graag willen voorlezen.

Dinsdag 12 januari

Ook zijn we op zoek naar een bakker, voetballer, kapper, verpleegster, dokter,
tandarts….die in beroepskleding willen voorlezen in een aansluitend boek. Dus de
bakker leest bijvoorbeeld het boek: “Voor iedereen taart!”, de tandarts: “Tandenstraat”.
Andere beroepen zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Buiten de Nationale voorleesdagen om besteden we ook veel aandacht
aan voorlezen. Er zijn al ouders die voorgelezen hebben in hun eigen
taal. Dat kan ook: op woensdagmiddag in de bibliotheek van de school.
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden om voor te lezen, dan kunt u terecht bij Juf
Adrie en juf Althea.

Woensdag 13 januari
Kerstvakantie! En leerplicht..
De kerstvakantie is dit jaar 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 14 januari

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat wij wettelijk verplicht bij de leerplichtambtenaar
te melden welke leerlingen na de vakantie afwezig zijn. Ook herinneren we u eraan dat
in de weken na de vakantie een te-laat-kom-actie zal worden gehouden. Meer
informatie over de wet Leerplicht kunt u vinden op internet, bijvoorbeeld op de website
www.leerplichtwegwijzer.nl
Wij wensen u in 2016…
Een jaar waarin we

samen
Vrijdag 15 januari

VERder
komen!
Fijne vakantie!
Het team

2016

