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Maandag 21 september
Week tegen pesten
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur – Carnissedreef
Week tegen pesten

Op De Kameleon werken we op het gebied van de sociaal-emotionele
ontwikkeling met de methode Kanjertraining. Af en toe voegen we hieraan
een extra onderwerp of activiteit toe. Komende week is het de ‘Week tegen
pesten’. Het voorkomen, signaleren, stoppen en tegengaan van pesten is
altijd al een zeer belangrijk punt op onze school.
Deze week zal hier echter nog eens extra aandacht aan worden besteed.
Ook in de media zal hier deze week onder de aandacht aan geschonken
worden. Onder andere het programma ‘Klokhuis’ zal afleveringen
uitzenden over pesten. Wilt u meer informatie, dan kunt u dit vinden op de
website www.weektegenpesten.com

Dinsdag 22 september
Extra gym
15.30 – 16.15 uur
Voor leerlingen van de
groepen 5, 6 en SK3

Woensdag 23 september
Schoolsporttoernooi
dammen en schaken

Herinnering: Inleveren enquête
De ouders van leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 hebben
tijdens de kennismakingsgesprekken een envelop met enquête
meegekregen. Er zijn al ouders die deze enquête weer hebben
ingeleverd, maar helaas hebben wij nog niet van iedereen de
enquête weer ontvangen.
Het is belangrijk dat veel ouders de enquête invullen, zodat de onderzoekers van de
universiteit beter weten waar we kinderen en ouders op het gebied van taalontwikkeling
mee kunnen helpen. Graag ontvangen we daarom de ingevulde enquête weer terug op
school. Inleveren kan bij de leerkracht van uw kind. Wij danken u alvast voor uw
medewerking.

Update: De schoolbibliotheek
Donderdag 24 september

De voorbereidingen voor het openen van onze eigen
schoolbibliotheek zijn in volle gang. Juf Althea en juf Joyce
hebben onlangs nog meer nieuwe boeken aangeschaft.
Juf Adrie, juf Lynne, juf Danielle, juf Hellen en vele ouders en
vrijwilligers hebben zich ingezet voor het scannen en
plastificeren van de boeken. Meester Dion is druk bezig met het
verven van de nieuwe kapstokken en bakken en heeft ook al
kasten in elkaar gezet. Onze dank gaat uit naar een ieder die
meehelpt of heeft meegeholpen. We hopen de bibliotheek bij de
start van de Kinderboekenweek te kunnen openen.

Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Fazantstraat
Extra gym
15.30 – 16.15 uur
groepen 7, 8 en SK4
16.15-18.00 SSV Basketbal

Vrijdag 25 september
Offerfeest
Donderdag 24 september is het Offerfeest. Mocht u dit feest willen vieren,
dan moet u voor deze dag verlof aanvragen. Dit kan door het invullen van
een verlofformulier. U kunt dit formulier vragen aan de leerkracht van uw kind.
Let op: Er wordt verlof verleend voor 1 dag, dus alleen voor donderdag 24
september.
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Maandag 28 september

Logo3000

Koffieochtend voor ouders
08.30 uur – Carnissedreef

Dinsdag 29 september

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Ook dit schooljaar gaan we weer
actief aan de slag met het
woordenschatprogramma Logo3000. Ouders
van leerlingen in de groepen 0,1 en 2 kunnen nu
het boekje ‘Herfst’ ophalen of ruilen bij de
leerkracht.

Wijkactiviteiten
Op zondag 20 september worden er twee feesten in de wijk gehouden.
Wat?
Waar?

Opening speelplek voor alle kinderen

Hoe laat?

Op het Amelandseplein wordt een speelplek geopend, waar kinderen
met of zonder handicap kunnen spelen.
Van 13.00 tot 16.30 uur

Wat?

Mars voor de eenheid

Waar?
Hoe laat?
Let op!

Deze activiteit wordt mede ondersteund door burgemeester Aboutaleb
en is bedoeld om positieve ideeën over de wijk met elkaar te delen.
Vertrek vanaf de Carnissetuin
Van 12.30 tot 18.30 uur
Komt u het liefst in witte kleding

Woensdag 30 september

Donderdag 1 oktober
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Fazantstraat

Vrijdag 2 oktober

