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Maandag 29 augustus
We zijn weer begonnen!
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur – Carnissedreef
Spullen voor de
rommelmarkt (Fancy Fair)
kunt u afgeven aan de
Carnissedreef

De eerste schoolweek zit er alweer op. Het team heeft
vorige week al de nodige voorbereidingen getroffen om
goed van start te kunnen gaan. We hopen ook dit jaar
weer op een schooljaar vol successen. We heten alle
nieuwe leerlingen en ouders van harte welkom op
De Kameleon.
Op De Kameleon vinden wij een goede samenwerking tussen ouders en
leerkrachten enorm belangrijk. Daarbij neemt de communicatie een
belangrijke rol in.

Dinsdag 30 augustus

Belangrijke punten op dit gebied zijn:
Kennismakingsgesprekken

Woensdag 31 augustus

FANCY FAIR !!!

Dit schooljaar worden de kennismakingsgesprekken gehouden van
5 tot en met 9 september. Tijdens het gesprek zal de leerkracht vooral
u aan het woord laten. Door een goed beeld van uw kind te krijgen,
kan de leerkracht ervoor zorgen een zo’n optimaal mogelijke
leeromgeving voor uw kind te creëren.
Volgende week ontvangt u een brief met verdere informatie. U kunt daarna uw voorkeur
aangeven voor een van de dagen. De leerkracht deelt de tijd in. Van ouders die niet op
de geplande dagen kunnen komen wordt verwacht dat zij dit zelf vooraf aangeven en
een andere afspraak maken.

Uw mening
Donderdag 1 september

Wij hechten veel waarde aan uw mening. Heeft u vragen, opmerkingen of
suggesties, dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht van uw kind of
een van de management teamleden.

Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Fazantstraat

De nieuwsbrief
Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het actuele nieuws. De
nieuwsbrief wordt iedere vrijdag uitgedeeld aan het oudste kind van het gezin. Daarnaast
kunt u de nieuwsbrief ook op onze website vinden.
Vrijdag 2 september
Facebook
Via onze Facebookpagina houden we u op de hoogte van de verschillende activiteiten in
de groepen. Daarnaast vindt u op deze pagina ook informatie. Wij melden hier onder
andere bijzondere mededelingen, herinneringen of uitleg van onze studiedagen. Houdt u
deze pagina dus goed in de gaten.

www.facebook.com/osbsdekameleon
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Fancy Fair
Ook dit schooljaar willen we er weer een feestje van maken. Dit doen we door
uitdagend onderwijs in de groepen, maar ook door het organiseren van verschillende
activiteiten. We beginnen dit jaar met een…

Fancy Fair
Dinsdag 6 september
Kennismakingsgesprekken in
de avond voor ouders die
overdag niet kunnen komen

Woensdag 31 augustus
15.00 uur tot 17.30 uur
Locatie Carnissedreef
Voor € 1,- kan een strippenkaart worden gekocht. Hiermee kun je leuke spelletjes
doen, krijg je wat te drinken en een snoepje.

Woensdag 7 september

Ook is er schmincken, een springkussen, bingo, popcorn en suikerspinnen, een rad
van avontuur met mooie prijzen, een markt met informatie, spulletjes en boeken.
Er zijn lekkere hapjes en hartige snacks. Voor 4 consumptiebonnen betaalt u € 1,-

U komt toch ook ?!
Schoolfonds

Donderdag 8 september

Ook dit schooljaar willen wij weer feesten en een schoolreis
organiseren voor onze leerlingen. Hierbij zijn wij afhankelijk van het
schoolfonds.
Het schoolfonds voor leerlingen van de schakelgroepen en groep 1 tot
en met 6 is € 50,- per jaar. Voor groep 7 en 8 wordt de ouderbijdrage
voor de werkweek en het kamp nog vastgesteld. Deze kosten zijn
afhankelijk van de locatie.
Het schoolfonds betalen kan op twee verschillende manieren:

Vrijdag 9 september

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL 90 INGB 0000 923586
ter attentie van ‘Ouderraad De Kameleon’. Vermeld hierbij ook de naam en groep van
uw kind.
De bijdrage kan ook contant worden betaald aan meester Dion. Hij is op maandag en
dinsdag aanwezig op de locatie Fazantstraat. Op woensdag en donderdag is meester
Dion te vinden aan de locatie Carnissedreef.

Wij bieden u ook de mogelijkheid om het bedrag in termijnen te betalen. Ook
hiervoor kunt u bij meester Dion terecht.

