Nieuwsbrief 16
Datum: 16 december 2016

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Maandag 19 december

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

● Kerstdiner

Koffieochtend Carnissedreef

Ook dit jaar houden we natuurlijk weer een kerstdiner.
Hieronder vindt u belangrijke informatie. Lees deze dus goed door!

14.30 – 15.30 uur
Kleuterdans
14.30 – 15.30 uur Extra gym
groep 5, 6 en SK3: Volleybal
16.00 – 18.00 uur: Aikido

Dinsdag 20 december
14.30 – 15.30 uur
Extra gym voor de groepen
7, 8 en SK4: Volleybal

Wat?
Wanneer?
Hoe laat?
Wilt u?
Belangrijk!
Let op!

: Kerstdiner
: donderdag 22 december
: 17.00 tot 18.30 uur
: Iets lekkers maken
: De leerlingen van groep 1 tot en met 6 moeten worden opgehaald
Groep 7 & 8 leerlingen mogen alleen na toestemming zelf naar huis
: Geef uw kind voor 22 december een bord, bestek en beker mee naar
school (dit geldt niet voor de leerlingen van groep 1, 2 en SK1)
● Hoofdluis
Op de locatie Carnissedreef is hoofdluis geconstateerd. Wij vragen u
daarom uw kind te controleren op neten en luizen. Op de website van
het RIVM vindt u actuele informatie over dit onderwerp:
http://rivmtoolkit.nl/Onderwerpen/Hoofdluis/Folder

Woensdag 21 december
14.30 – 15.30 uur:
Streetdance

De wijze van behandeling van hoofdluis is sinds kort aangepast. Het
advies is nu om twee weken lang te kammen met een netenkam.
Het duurt tien dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes (neten) zijn
moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee
weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen.

Donderdag 22 december

U kunt een luizenkam kopen bij de drogist (bijvoorbeeld Etos of Kruidvat). Ook zijn hier
verschillende andere middeltjes te koop, maar deze heeft u dus niet per se nodig.

KERSTDINER
Koffieochtend Fazantstraat
14.30 – 15.30 Tennis
GEEN basketbal en acrofit
Vrijdag 23 december
14.20 uur
START KERSTVAKANTIE
ALLE LEERLINGEN
WORDEN MAANDAG 9
JANUARI 2017 WEER OP
SCHOOL VERWACHT!!!



Kerstvakantie

De kerstvakantie is dit jaar van maandag 26 december 2016 tot en met vrijdag 6 januari
2017. Alle leerlingen worden maandag 9 januari 2017 weer op school verwacht.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat er aansluitend aan de schoolvakanties geen verlof
wordt toegekend.

Wij wensen u prettige kerstdagen en
een fantastisch en leerzaam 2017

Nieuwsbrief 16
Datum: 16 december 2016

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Maandag 9 januari

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

Alle leerlingen worden
vandaag weer op school
verwacht!

Schoolfruit 2016-2017
De leerlingen krijgen komende week kiwi, appel en peer aangeboden.

De deur gaat om 08.10 uur
open!

Gevonden voorwerpen

Dinsdag 10 januari

De afgelopen tijd zijn er weer heel veel spullen van leerlingen in de kleedkamers van de
gymzaal blijven liggen. Deze spullen kunnen voor de kerstvakantie worden opgehaald.
U kunt de spullen ophalen voor 08.15 uur of tussen 14.20 uur en
15.30 uur ophalen bij juf Patricia of meester Leo. De spullen die niet
worden opgehaald zullen na de kerstvakantie aan het goede doel
worden geschonken.

Gezocht: Sportieve vrijwilligers voor de sport pauze
Woensdag 11 januari

Bent u sportief en lijkt het u leuk om kinderen te begeleiden?

Dan zijn we op zoek naar u!
Locatie Fazantstraat
maandag
12:00 tot 12:30
donderdag
12:00 tot 12:30
Donderdag 12 januari

Voor meer informatie kunt u terecht bij meester Leo, juf Patricia en meester André.
Mailen kan naar andre@osbsdekameleon.nl



Vrijdag 13 januari
Volg ons op
Facebook!
www.facebook.com/
osbsdekameleon

Locatie Carnissedreef
dinsdag
11:30 tot 12:30
vrijdag
11:30 tot 12:30

Babynieuws

Juf Amy is op 14 december bevallen van een prachtige
dochter: Mila. Moeder en dochter (en ook vader  ) maken
het goed. De komende periode zal juf Amy genieten van haar
zwangerschapsverlof.
Juf Mariska zal na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof
gaan. Groep 6a zal worden overgenomen door juf Yvonne
(dinsdag, woensdag,donderdag) en juf Stella (maandag en
vrijdag). Juf Stella zal ook op dinsdag aanwezig zijn en zal die
dag samen met juf Yvonne in de groep aanwezig zijn of
andere taken binnen de school uitvoeren.

