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Maandag 14 november
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur – Carnissedreef
14.30-15.30 uur
Extra gym voor de groepen 5,
6 en SK3: Streetdance

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Studiedag voor leerkrachten van de SCHAKELKLASSEN
Vrijdag 18 november hebben de leerkrachten van de schakelklassen een studiedag.
Dit betekent, dat die dag de leerllingen van SK1, SK2, SK3 en SK4 VRIJ ZIJN.
Let op!!! Het gaat hier ALLEEN om de leerlingen van de schakelklassen. Alle andere
leerlingen worden deze dag gewoon op school verwacht!

16.00 – 17.00 SSV Aikido

Rapporten

Dinsdag 15 november
Komende week vinden de rapportgesprekken plaats. Helaas is het bij een
aantal ouders niet duidelijk overgekomen dat de gesprekken in de avond
alleen op dinsdag zijn. Mocht u per ongeluk een andere avond op
hebbben gegeven, dan zal de leerkracht u op een andere tijd indelen.
Wanneer deze tijd voor u niet haalbaar is, neemt u dan zelf contact op met
de leerkracht van uw kind.

14.30-15.30 uur
Extra gym voor de groepen
7, 8 en SK4: Streetdance
RAPPORTAVOND

Zwangerschapsverlof juf Amy
Woensdag 16 november
13.45 – 16.00 uur
Streetdance toernooi
Theater Zuidplein
Ouders en leerlingen zijn
van harte welkom!
Toegang is gratis!
Donderdag 17 november
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Fazantstraat

Volgende week is de laatse werkweek van juf Amy, voordat zij van een
welverdiend zwangerschapsverlof gaat genieten. In die laatste week zal
juf Amy de twee leerkrachten die groep 4b over gaan nemen,
ondersteunen, zodat de overgang voor de leerlingen zo klein mogelijk zal
zijn. Ook zal zij zelf de rapportgesprekken houden.
Juf Kathy en juf Larissa zullen tot de terugkomst van juf Amy de groep
draaien. Hieronder ziet u welke juf op welke dag aanwezig zal zijn.

Maandag
Juf Kathy

Donderdag
Juf Kathy

Vrijdag
Juf Kathy

Welkom meester Anton!
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat meester
Sven enige tijd afwezig zal zijn. Dit gaat helaas een aantal
weken duren… Gelukkig hebben we inmiddels een invaller
gevonden!

16.00-18.00 SSV Basketbal

Vrijdag 18 november

Alle leerlingen van de
schakelklassen zijn
vandaag vrij!

GROEP 4 B
Woensdag
Juf Larissa

Wij wensen juf Amy veel succes met de laatste loodjes!

14.30 – 15.30 Schoolsport
Tennis (gymzaal) en Acrofit
(speellokaal)

Studiedag leerkrachten van
de schakelklassen

Dinsdag
Juf Larissa

Meester Anton neemt voorlopig de werkzaamheden van meester Sven over. We heten
meester Anton natuurlijk van harte welkom op De Kameleon. Hieronder vindt u voor de
duidelijkheid het schema van groep 7c.

Maandag
Meester Anton

Dinsdag
Meester Anton

GROEP 7 C
Woensdag
Meester André

Donderdag
Meester André

Vrijdag
Meester Anton
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Maandag 21 november
Gezocht: Lege
schoenendozen!
Deze wil juf Amy (groep 4b)
graag gebruiken om te
knutselen. Inleveren kan bij
groep 4b!
Dinsdag 22 november

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

Schoolsportvereniging: Nog plaats bij Acrofit!
Drie weken geleden zijn we begonnen met de schoolsportactiviteiten Tennis en Acrofit.
Inmiddels hebben we 2 groepen van 10 kinderen, die nu wekelijks meedoen met de
tennistrainingen en een groep van 5 kinderen die meedoet met Acrofit.
Tennis zit op dit moment helaas vol, maar…. bij Acrofit zijn er nog vrije plekken!
Na de kerstvakantie starten we met een nieuwe periode en kunnen de leerlingen zich
zowel voor Tennis als Acrofit opgeven.

Streetdance toernooi
Woensdag 16 november doen we weer mee aan het streetdance toernooi. Dit jaar wordt
het toernooi gehouden in Theater Zuidplein.
Ook dit jaar zijn we goed vertegenwoordigd en nemen we deel met maar liefst 4 teams!
Alle ouders en leerlingen mogen komen kijken. De toegang is gratis.
Woensdag 23 november
Oudergesprekken
schakelklassen

Donderdag 24 november

Wedstrijdschema Streetdance 16 november 2016
13:45 uur Start toernooi
Groepen 5/6
1. 13.45
2. 13.52
3. 13.59
4. 14.06
5. 14.13

Cosmicus 1
de Kameleon 1
Elisabeth
Cosmicus 2
de Kameleon 2

Groepen 7/8
1. 14.20
2. 14.27
3. 14.34
4. 14.41
5. 14.48
6. 14.55
7. 15.02
8. 15.09
9. 15.16

de Akker 1
Globe zwa
de Kameleon 1
de Klaver car
Over de Slinge som
de Akker 2
Over de Slinge Som
de Kameleon 2
Globe Dh
08.10 uur : Deur open!

Vrijdag 25 november

Te laat komen
Helaas zagen wij ook deze week leerlingen te laat op school komen. Wij verzoeken u
vriendelijk ervoor te zorgen, dat uw kind op tijd op school is. Wanneer uw kind te vaak te
laat is, zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
08.20 uur starten de lessen. Uw kind dient dan al in de klas aanwezig te zijn!

