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Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Maandag 21 november
STUDIEDAG
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ALLE LEERLINGEN ZIJN
VANDAAG VRIJ !!!

Dinsdag 22 november

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Aanstaande maandag heeft het team een studiedag. De
leerkrachten zullen zich op deze dag verder ontwikkelen op het
gebied van woordenschat, de Kanjertraining, handelingsgericht
werken, begrijpend luisteren en lezen, signalering van
kindermishandeling, rekenen en ouderbetrokkenheid. Daarnaast
zal er gewerkt worden aan de doelen die wij in ons jaarplan
hebben opgesteld.

LET OP!!! DE LEERLINGEN ZIJN DEZE DAG VRIJ!!!

GEEN extra gym
Sinterklaas
De Sint is gelukkig weer veilig in Nederland aangekomen. Ook dit jaar vieren
wij natuurlijk weer het Sinterklaasfeest. Wij willen u alvast op het volgende
attenderen:

Maandag 5 december zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Woensdag 23 november

De ouderraad is druk bezig geweest met het versieren van de school.
Hopelijk komt de Sint weer een bezoek aan De Kameleon brengen en is
dat bezoek ook dit jaar weer een enorm succes.
Het organiseren van feesten kunnen wij niet zonder uw hulp. De
ouderbijdrage zorgt ervoor dat wij de leerlingen leuke festiviteiten en een
schoolreis kunnen aanbieden. Heeft u de ouderbijdrage van € 50,- nog niet
betaald, dan kunt u deze overmaken op rekeningnummer NL90 INGB 0000
9235 86 ten name van Ouderraad De Kameleon. Ook kunt u contant
betalen bij meester Dion.

Donderdag 24 november
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Fazantstraat
14.30 - 15.30 uur Schoolsport
Tennis (gymzaal) en Acrofit
(speellokaal)
16.00 - 18.00 uur SSV
Basketbal

Vrijdag 25 november

Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

Gezonde traktatie
Arisha uit 1 B was deze week jarig en heeft een prachtige
gezonde traktatie meegenomen: Een fruittaartje, gemaakt van
een klein stukje ontbijtkoek met daarop stukjes mandarijn,
rozijntjes en een druif. We willen deze leerling in het zonnetje
zetten om andere kinderen en ouders te stimuleren gezonde
traktaties mee te geven.

Streetdance-toernooi
Weer een top prestatie van onze leerlingen in theater Zuidplein
afgelopen woensdag tijdens het streetdance-toernooi! Groep
e
5 B heeft zich met het behalen van de 1 plek direct geplaatst
voor The Final. Groep 6 B is tweede geworden in de categorie
5/6 en de leerlingen uit 7 C / 8 C zijn ook tweede
geworden. Gefeliciteerd!
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Maandag 28 november
START
PROJECTWEEK

Let op:
School duurt deze week
tot 15.30 uur.
Dinsdag 29 november
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Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

Schoolfruit 2016-2017
De leerlingen krijgen komende week rettich, appel en mandarijn
aangeboden.

De jeugdverpleegkundige van het CJG
Hallo! Graag zou ik mij even willen voorstellen. Ik heet Tanja van der
Schot. Ik ben de jeugdverpleegkundige vanuit het Centrum Jeugd en
Gezin die gekoppeld is aan De Kameleon.
De jeugdverpleegkundige op school
Opvoeden is voor iedere ouder een uitdaging. Soms brengt dit vragen met zich mee
over de gezondheid, opvoeding of verzorging van uw kind. Bijvoorbeeld over voeding,
beweging, slapen, zindelijkheid, luisteren of (faal)angst. Blijf niet zitten met die vragen…
Ik denk graag met u mee!

Woensdag 30 november

Donderdag 1 december

In de wijk worden veel
activiteiten georganiseerd!
Kijkt u eens op:
http://www.huisvancarnisse.nl

Vrijdag 2 december
EINDE
PROJECTWEEK:
kijkmiddag

Iedere laatste vrijdag van de maand draai ik spreekuur op De Kameleon. De ene maand
is dit op de locatie Carnissedreef, de andere maand op de locatie Fazantstraat.
Mocht u hier gebruik van willen maken (met of zonder uw kind erbij), dan kunt u een
afspraak maken met mij. Je kunt mij bereiken via e-mail, telefoon of whats’app.
Tijdens de basisschoolleeftijd worden alle kinderen opgeroepen in groep 2 en in groep
7. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om tussendoor een afspraak bij het CJG te
plannen, met de jeugdarts, doktersassistente of bij mij als verpleegkundige. Als u vragen
heeft, kan soms een telefonisch gesprek ook genoeg zijn om weer door te kunnen.
In groep 2 worden alle kinderen gezien door de schoolarts en doktersassistente op het
CJG. In groep 7 worden alle kinderen door mij als jeugdverpleegkundige gezien op
school. Omdat er veel in deze periode gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen.
Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met
sociale media etc. Ik kan deze samen met u bespreken. U zal vooraf een uitnodiging
ontvangen om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. De afspraken
vinden voor groep 7 plaats in maart en april 2017.
Als jeugdverpleegkundige van het CJG neem ik ook deel aan de besprekingen van het
zorgteam van de school.
Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op:
Naam:
Tanja van der Schot
Werkdagen:
dinsdag – donderdag – vrijdag
Telefoonnummer: 06-52749937
E-mail:
t.van.der.schot@cjgrijnmond.nl

Volg ons ook op Facebook!
www.facebook.com/
osbsdekameleon

