Nieuwsbrief 13
Datum: 25 november 2016

Maandag 28 november

PROJECTWEEK
DE LEERLINGEN ZIJN
DEZE WEEK OM 15.30
UUR UIT!!!
16.00-18.00 uur Aikido
GEEN extra gym

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP!
BELANGRIJKE INFORMATIE!
In verband met de komende activiteiten en feesten zijn er een aantal wijzigingen in de
lestijden. Deze staan ook aangegeven op de jaarkalender die u van ons ontvangen heeft,
maar we willen ze nogmaals noemen. Leest u deze informatie alstublieft goed door!



Van 28 november tot en met 2 december is de eerste projectweek
DE LEERLINGEN ZIJN DEZE WEEK OM 15.30 UUR UIT !!!



Maandag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest
DE LEERLINGEN ZIJN DEZE DAG om 12.00 UUR VRIJ !!!

Dinsdag 29 november
GEEN extra gym

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Gesprek gemist?
Woensdag 30 november

De eerste ronde rapportgesprekken is inmiddels geweest. Bij de evaluatie hiervan is
helaas gebleken dat nog niet alle ouders zijn verschenen. Wij zijn erg betrokken bij onze
leerlingen en verwachten van u dezelfde betrokkenheid bij uw kind. Heeft u nog geen
afspraak of bent u niet op gesprek geweest, maak dan de komende week een afspraak
met de leerkracht van uw kind.

Studiedag
Afgelopen maandag hebben we onze tweede studiedag gehad. Het
was weer een leerzame, zinvolle en gezellige studiedag! Er is weer
van en met elkaar geleerd! De volgende punten zijn aan bod gekomen:

Donderdag 1 december
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Fazantstraat




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



16.00-18.00 SSV Basketbal



Vrijdag 2 december
Afsluiting projectweek
Moment voor de ouders om
in de school te kijken
(informatie volgt via uw
kind of een briefje van de
leerkracht)









Lekker Fit!: stand van zaken sportactiviteiten en doelen (meester Leo)
Met Woorden in de Weer: aanbod van figuurlijk taalgebruik en spreekwoorden in
woordenschatontwikkeling (juf Carola)
Kanjertraining: hoe kunnen we de resultaten van het leerlingvolgsysteem KanVas
lezen en gebruiken in onze aanpak ( juf Marloes)
Passend Onderwijs: waar staan we met onze basisondersteuning? En wat zijn onze
ambities?
Passend Onderwijs: waar staan we met het handelingsgericht werken en wat zijn
onze ambities?
Begrijpend luisteren/lezen: zelfevaluatie van leerkrachtvaardigheden met als doel om
het samen leren te organiseren (juf Carola)
Meldcode: signalering en aanpak van Kindermishandeling (meester Kees)
Rekenen: verkenning van doelen van dit schooljaar en inhoudelijke verdieping
doorgaande (leer)lijn (juf Karin)
Ouderbetrokkenheid: meerwaarde van ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn ouderinloopochtenden en goede voorbeelden (juf Adrie, juf Paula en juf Elvi)
Jaarplandoelen: waar staan we met onze jaarplandoelen per bouw en wat wordt de
volgende stap voor de komende periode?
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Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Maandag 5 december

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

Sinterklaasfeest

Schoolfruit 2016-2017

ALLE
LEERLINGEN ZIJN
VANDAAG OM
12.00 UUR VRIJ !!!

De leerlingen krijgen komende week ananas, mandarijn en kaki fruit
aangeboden.

Dinsdag 6 december

De wet Leerplicht
Alle scholen, dus ook De Kameleon, heeft zich te houden aan de wet
Leerplicht. Wanneer wij dit niet doen riskeren we als school een hoge boete.
De laatste tijd zijn er nogal wat verlofaanvragen gedaan, die wij hebben moeten afwijzen.
We willen u er daarom op wijzen dat de volgende punten GEEN geldige reden zijn om
verlof toe te kennen:

Woensdag 7 december






Het kunnen krijgen van goedkopere tickets
Er zijn geen tickets in de vakantie beschikbaar
Het bezoeken van familie
Op bezoek gaan bij zieke familieleden

In bovenstaande gevallen kunnen en mogen wij dus GEEN verlof verlenen, omdat wij ons
aan de wet dienen te houden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Projectweek en ouderbetrokkenheid

Donderdag 8 december

Wij vinden ouderbetrokkenheid enorm belangrijk. Daarom wordt u tijdens de projectweek
uitgenodigd om kort te komen kijken wat we in deze week allemaal bereikt hebben. Het
moment voor de ouders zal plaatsvinden op vrijdag 2 december.
LET OP! Omdat niet alle groepen hetzelfde programma volgen, zal u via uw kind en/of
een briefje van de leerkracht op de hoogte worden gebracht.
Wij heten u natuurlijk van harte welkom. U komt toch ook?!

Vrijdag 9 december
Volg ons op
Facebook!
www.facebook.com/
osbsdekameleon

