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Maandag 12 december



Extra gym 5/6/N3 :
14:30-15:30 Volleybal

Afgelopen maandag hadden we het geluk dat Sint voldoende tijd had
gevonden om een bezoek aan onze school te brengen. Het werd een
hilarisch gebeuren, met een geblindoekte Sint en een raket. De Sint was
waarschijnlijk net zo enthousiast over onze projectweek als onze
leerkrachten en leerlingen!

14:30-15:30 Proeftraining
Kleuterdans
( Speellokaal Dreef )
16.00 - 18.00 : SSV Aikido

Van Sinterklaas naar Kerstmis

We hebben een gezellige ochtend gehad waarbij de Sint cadeautjes heeft gebracht en de
bovenbouw de surprises heeft uitgepakt. Wat zaten er prachtige surprises bij!

Dinsdag 13 december
Extragym 7/8/N4 :
14:30-15:30 Volleybal

Ontruimingsoefening

Natuurlijk hopen we volgend jaar ook weer op een bezoek. Nu de Sint weer
terug is naar Spanje zijn wij alweer begonnen met Kerstmis. Ook dit jaar
houden we natuurlijk weer een kerstdiner. Dit zal plaatsvinden op donderdag
22 december van 17.00 – 18.30 uur. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u
hierover meer informatie.


Woensdag 14 december
14:30-15:30 Training
streetdance

Studiedag onderbouw

Op maandag 6 februari 2017 zal er een ingelaste studiedag voor de leerkrachten
van de onderbouw zijn. Dit schooljaar hebben wij ervoor gekozen om de groepen 1/2 te
splitsen. Deze extra studiedag zal gekeken worden naar de onderwijsvisie, de leerlijnen
en groepsplannen. Ook zal een tussenevaluatie van de huidige werkwijze plaatsvinden.
Wij zullen u via de nieuwsbrief een aantal keer aan deze ingelaste studiedag
herinneren, maar u kunt alvast in uw agenda te noteren:
de leerlingen van de groepen 1 en 2 op maandag 6 februari 2017 vrij!


Donderdag 15 december
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Fazantstraat

Thema nieuwe projectweek

De eerste projectweek is inmiddels afgesloten. We zijn stiekem nog een
beetje aan het nagenieten… Wat een geweldige week hebben we achter de
rug! Wat een enthousiasme van leerkrachten, leerlingen én ouders!
e

Het goede nieuws is dat we dit schooljaar nog 2 projectweken hebben. De 2
projectweek van dit jaar zal gehouden worden van maandag 13 maart tot en met vrijdag
17 maart.
Inmiddels is ook het thema van deze week bekend: (NIEUW) LEVEN
Het Internationaal Kinderfeest en de Lentekriebels zullen in deze projectweek worden
meegenomen.
Vrijdag 16 december
14.30 - 16.00 : Training
Tennis/Acrofit
16.00 - 17.30 : SSV Basketbal



Te laat kom actie

Ondanks het herhaaldelijk vermelden van de schooltijden in de nieuwsbrief en het
aanspreken van ouders en leerlingen op het te laat komen, zien wij helaas nog steeds
iedere dag een aantal leerlingen die niet op tijd op school zijn. In januari zal door de
Leerplichtambtenaar een te laat kom actie worden gehouden. Wij vragen u ervoor te
zorgen dat uw kind op tijd op school is. Niet alleen om onnodige problemen met de
Leerplichtambtenaar te voorkomen, maar vooral om ervoor te zorgen dat uw kind een
goede start van de dag heeft.
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Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

Schoolfruit 2016-2017
De leerlingen krijgen komende week waspeen, appel en mandarijnen
aangeboden.

Dinsdag 20 december

Wij zijn met spoed opzoek naar vaste mensen voor de sportieve pauze:
SPORT ONLY!!!
Maandag & Donderdag locatie Fazantstraat 11.30 tot 13.00 uur
Dinsdag & Vrijdag locatie Carnissedreef 11.00 tot 13.00 uur
Informatie is te verkrijgen bij meester Andre, meester Leo & Juffrouw Patricia.
Logo3000
De leerlingen van de groepen 0, 1 en 2 kunnen gebruik maken van ons
woordenschatprogramma Logo3000. Dit is een methode om thuis, samen met uw kind,
Nederlandse woorden te leren. Het programma bestaat uit een boek met plaatjes, een cd
met leuke liedjes en een werkboekje.

Woensdag 21 december

Veel ouders maken hier al gebruik van! Voor deze ouders is
het weer tijd om Logo3000 te ruilen, maar u aanmelden om te
gaan lenen kan natuurlijk ook. We hebben voor ieder seizoen
een boekje. Vanaf nu kunt u het herfstboekje ruilen voor het
winterboekje.
Logo 3000 is gratis te leen bij de leerkracht van uw kind. U betaalt alleen eenmalig 10
euro borg (dit geld krijgt u dus terug als u stopt met het programma en de materialen
inlevert).

Donderdag 22 december

Heeft u zelf nog moeite met de Nederlandse taal? Dit hoeft geen probleem te zijn. De
handleiding is vertaald in het Pools, Hongaars, Engels en Turks.


Kerstdiner op school
17:00-18:30
Vrijdag 23 december

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

Ontruimingsoefening

De veiligheid op onze school is een belangrijk punt. Verschillende leerkrachten zijn
daarom opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV-er). Zij zijn getraind om te handelen in het
geval van medische nood of brand en brengen hun kennis over op de andere
leerkrachten.
Ieder schooljaar houden we in het kader van de veiligheid drie keer een
ontruimingsoefening, waarbij we zelf het brandalarm af laten gaan. De
leerkrachten ontruimen de school daarna zo snel mogelijk. Na de
oefening wordt een evaluatie gehouden, om te kijken of er nog
verbeterpunten zijn.
Bij deze eerste oefening van dit schooljaar zijn zowel de leerkrachten als de leerlingen op
de hoogte dat het alarm af zal gaan. Vanwege de lage temperatuur mogen de leerlingen
deze keer hun jas aantrekken voordat zij naar buiten gaan.

Heeft u het schoolfonds nog niet betaald? Doet u dit dan zo spoedig mogelijk.
U kunt de € 50,- contant betalen bij meester Dion of 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.
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