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Maandag 18 januari   
Wij hebben uw hulp nodig! 
 
Op 26 januari zal er op school een accountantscontrole plaatsvinden. Deze controle heeft 
te maken met de gewichtenregeling voor leerlingen in het basisonderwijs. De accountant 
zal alle papieren die hier mee te maken hebben doornemen. Wij hebben zelf een 
voorcontrole uitgevoerd en hieruit is gebleken dat we bij een aantal leerlingen nog een 
handtekening van de ouder(s) nodig hebben. 

 
Mogelijk wordt u komende week benaderd met de vraag of u  een handtekening 
wilt komen zetten. Wij zullen u natuurlijk uitleggen waarvoor u nog moet tekenen.  
 
Wilt u ervoor zorgen dat wij uw juiste adres en telefoonnummer 
hebben? Wij maken helaas regelmatig mee dat deze niet blijken te 
kloppen.  
 

 
We gaan starten!  
 
Aanstaande maandag start de vijfde kleutergroep aan de locatie 
Carnissedreef. Het lokaal is door juf Paula en juf Anja helemaal 
ingericht en ziet er prachtig uit. We wensen alle nieuwe leerlingen 
en de juffen een geweldige tijd. 

 
 
Herinnering: Bijeenkomst 
 
Wij willen u nogmaals herinneren aan de volgende bijeenkomst: 
 
Wat?  : voorlichting over betaalde opvang van 15.00 tot 15.30 uur voor  kleuters  
    aan de Carnissedreef  
Wanneer? : Maandag 18 januari 
Waar?  : Teamkamer op de locatie Carnissedreef 
Hoe laat? : 08.30 uur 
Aanmelden : is verplicht! Dit kan bij de leerkracht of de directeur. 
 
 
Personeelsmededelingen 
 
Juf Addie werkt al enige tijd op basis van inval op onze school. Per 1 januari 
is haar tijdelijke contract omgezet in een vaste aanstelling. Wij feliciteren juf 
Addie hier natuurlijk van harte mee en zijn erg blij dat wij haar hebben 
kunnen behouden voor De Kameleon. 
 
 
Knutselwedstrijd 
 
Juf Joyce is druk bezig met het verzamelen van alle ingeleverde knutsels. Volgende 
week zal de uitslag in de nieuwsbrief komen te staan. Spannend…..!! 
 
 
Uw kind ophalen 
 
Wij verzoeken u bij droog weer op het schoolplein op uw kind te wachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koffieochtend en Nederlandse 

les voor ouders 08.30 uur  (C) 

 

SSV Aikido 16.00-18.00  

 

Bijeenkomst voor ouders van 

kleuters aan de Carnissedreef 

Dinsdag 19 januari  

 

Extra gym voor leerlingen van 

groep 5, 6, N3: Basketbal 

 

Woensdag 20 januari 

 
Basketbaltoernooi 

13.00 – 16.30 uur 

 

 

Donderdag 21 januari 

 

Koffieochtend en Nederlandse 

les voor ouders 08.30 uur  (F) 

 

Extra gym voor leerlingen van 

groep 7, 8, N4: Sport en spel 

 

SSV Basketbal 16.15-18.00  

 

 

 
Vrijdag 22 januari 
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Maandag 25 januari   
Hoog bezoek 
 
Vandaag heeft een belangrijke politieke delegatie onze school bezocht. Onze directeur 
Firdevs heeft deze mensen uitgenodigd, omdat in de politiek plannen zijn om verder op 
het onderwijs te gaan bezuinigen. Zij wil niet alleen laten zien wat wij met het 
onderwijsgeld doen, maar ook duidelijk maken dat we het geld enorm hard nodig 
hebben om de leerlingen zo optimaal mogelijk te helpen bij hun ontwikkeling.  

 
We hopen dat de boodschap over is gekomen en er actie zal worden 
ondernomen. Zodra we hierover meer informatie hebben zult u hier via 
de nieuwsbrief van op de hoogte worden gebracht.  
 

 
Controle leerplicht 
 
Afgelopen maandag heeft er op beide locaties een “te laat kom actie” plaatsgevonden 
door de leerplichtambtenaren. Helaas kwamen er aardig wat leerlingen te laat op 
school. De ouders en leerlingen zijn aangesproken op hun gedrag. Wanneer uw kind te 
laat komt mist het niet alleen onderwijstijd. Het zorgt ook voor een onrustig begin van 
de dag voor uw kind, de leerkracht en de groep.  
 
Wij vragen u vriendelijk doch dringend ervoor te zorgen dat uw kind 
op tijd op school aanwezig is. De schooldeur gaat om 08.20 uur 
open. Om 08.30 uur start de les en uw kind hoort dan dus al in de 
klas te zitten. 
 
 

Aanwezigheid diëtiste bij de koffieochtend 
 
Heeft uw kind onder- of overgewicht? Dan heeft u het advies gekregen 
om een gesprek aan te gaan met onze diëtiste. De diëtiste zal tijdens 
de koffieochtend aanwezig zijn. 

 
Wanneer?  : Donderdag 21 januari 
Waar?   : Fazantstraat 105 
Hoe laat?  : 08.30 tot 09.30 uur 
Wat?   : Individueel voedingsadvies van de schooldiëtiste 
 
 
Uw kind, het internet en Social Media 
 
Op school besteden we aandacht aan het omgaan met anderen op 
internet en Social Media. Het blijkt dat leerlingen hier veel over weten en 
soms met informatie komen, waar wij als leerkrachten van schrikken. Zo 
zijn er bijvoorbeeld websites waar je met elkaar kunt videochatten, zonder 
dat je elkaar kent… 
 

Weet u wat uw kind doet op internet en Social Media? Wij adviseren u 
thuis het gesprek aan te gaan met uw kind. Dit digitale tijdperk is 
prachtig, maar brengt ook de nodige gevaren met zich mee.  
 

 

 

 

Dinsdag 26 januari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 27 januari 

 

Start Nationale 

voorleesdagen 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 28 januari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 29 januari 

 

 


