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Maandag 28 september
We krijgen weer schoolfruit!
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur – Carnissedreef

Goed nieuws! Onze school is een van de 1900 scholen
die mogen deelnemen aan het EU-schoolfruit programma.
De selectie heeft plaats gevonden door middel van loting
en onze school is ook dit jaar weer ingeloot!
Wat betekent dit precies voor u?

Dinsdag 29 september
Extra gym
15.30 – 16.15 uur
Voor leerlingen van de
groepen 5, 6 en SK3:
tennis








In de week van 2 november zullen we voor de eerste keer schoolfruit ontvangen
In totaal krijgen we 21 weken schoolfruit aangeboden
De laatste levering vindt plaats in week 16
In de weken dat er schoolfruit is krijgen de leerlingen 3x fruit of groente op school
Wij vragen u om de andere 2 dagen voor een gezonde pauzehap te zorgen
In de weken dat er geen schoolfruit is bent u zelf de hele week verantwoordelijk voor
groente of fruit

Update: De schoolbibliotheek
Woensdag 30 september

De afgelopen week zijn de kapstokken en bakken voor de tassen, die
gemaakt zijn om meer ruimte te creëren, geverfd. Aanstaande
woensdag zullen deze definitief geplaatst worden en zullen de haken
op de kapstokken worden bevestigd.
Vrijdag 2 oktober zal er vervolgens gestart worden met het definitief
inrichten van de bibliotheek.

Als alles goed gaat kunnen we de bibliotheek op
woensdag 7 oktober feestelijk openen!!!
Donderdag 1 oktober
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Fazantstraat
Extra gym
15.30 – 16.15 uur
groepen 7, 8 en SK4: tennis

Er hebben zich al diverse ouders en vrijwilligers gemeld die willen helpen bij het uitlenen
van de boeken. Wilt u ook een steentje bijdragen, neemt u dan contact op met de
groepsleerkracht van uw kind of vraag naar juf Althea of juf Adrie.
Wij zijn enorm blij met alle hulp. Toch willen we een iemand graag extra bedanken en dat
is onze directeur Firdevs. Zij heeft vorig schooljaar en ook dit schooljaar een groot
geldbedrag beschikbaar gesteld voor de aanschaf van nieuwe boeken en meubilair.
Hierdoor hebben we enorm veel nieuwe boeken kunnen kopen en is de bibliotheek straks
prachtig aangekleed.

16.15-18.00 SSV Basketbal

Vrijdag 2 oktober

Wist u dat…
Ouders van kleuters die wachten op hun oudste
kind(eren) bij slecht weer de school binnen mogen komen
om daar te wachten?
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Aandacht voor pesten
Deze week hebben we aandacht besteed aan de week tegen pesten. Door
middel van prentenboeken, school-tv, lessen en activiteiten hebben we nog
eens extra aandacht gegeven aan dit belangrijke onderwerp. Ook in onze
methode Kanjertraining is er veel aandacht voor dit onderwerp.

Dinsdag 6 oktober

Woensdag 7 oktober

Schoolfonds
Gelukkig zijn er al veel ouders die het schoolfonds betaald hebben. Dankzij
uw bijdrage kunnen wij uitgebreid aandacht besteden aan de feesten op
onze school en kunnen wij met de leerlingen op schoolreis. Mocht u het
schoolfonds nog niet betaald hebben, dan kunt u dit contant doen bij
meester Dion of over maken op rekeningnummer IBAN NL 90 INGB 0000
923586 ter attentie van ‘Ouderraad De Kameleon’. Vermeld hierbij ook de
naam en groep van uw kind.

Donderdag 8 oktober
Koffieochtend voor
ouders
08.30 uur Fazantstraat

Zwerfboeken
Aan de locatie Carnissedreef vindt u bij de ingang een kastje met zwerfboeken. Leerlingen
mogen uit dit kastje een boek pakken en mee naar huis nemen. Na het lezen kunnen zij het
boek weer terug leggen, of kunnen zij het boek bij een ander zwerfstation terugbrengen.
Inmiddels weten al veel leerlingen het kastje te vinden!
Heeft u thuis nog kinderboeken die niet meer gelezen worden, dan kunt u deze
op vrijdagochtend om 08.30 uur inleveren bij juf Althea. Zij zorgt ervoor dat de
boeken van een speciale zwerfboek-sticker worden voorzien.

Vrijdag 9 oktober

