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Maandag 9 januari   

 Bedankt! 
 
Ook dit jaar hebben we een geweldig kerstdiner gehad. De leerlingen zagen er prachtig 
uit. De leerkrachten hadden enorm veel moeite gedaan om er een geslaagde avond van 
te maken en u als ouder heeft ervoor gezorgd dat we weer de meest heerlijke gerechten 
hadden. We willen u daarom ontzettend bedanken voor uw tijd en moeite! 
 

 
●   Nieuwe kleutergroep 
 
Goed nieuws! Ook dit schooljaar zullen we na de kerstvakantie 
starten met een nieuwe kleutergroep. Groep 1/2 C wordt een 
instroomgroep aan de locatie Carnissedreef.  
 

We hebben inmiddels een nieuwe collega voor deze groep gevonden: Juf Kaoutar. Zij zal 
in de eerste weken worden ondersteund door juf Lia, die op maandag voor de klas zal 
staan. Het schema ziet er als volgt uit: 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Juf Lia Juf Kaoutar Juf Kaoutar Juf Kaoutar Juf Kaoutar 

 
Wij wensen juf Kaoutar en juf Lia veel plezier met het opstarten van deze 
groep. Zij komen zelfs in de kerstvakantie naar school om de groep in te 
richten. Dit past natuurlijk geweldig bij onze kernwaarde verantwoordelijkheid! 
 
 

 Zwangerschapsverlof juf Mariska  
 
Na de kerstvakantie gaat juf Mariska van haar welverdiende 
zwangerschapsverlof genieten. Vanaf dan zullen juf Yvonne en juf Stella 
groep 6a onder hun hoede nemen. Zij dragen samen de verantwoordelijkheid 
voor de groep. Hieronder het schema: 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Juf Stella Juf Yvonne Juf Yvonne Juf Yvonne Juf Stella 

 
Op dinsdag zal juf Stella, indien nodig, invallen in andere groepen. Anders zal zij ter 
ondersteuning in groep 6a aanwezig zijn. 
 
 

●   Juf Sarodjenie in groep 3a 
 
Twee weken geleden is het ouderschapsverlof van juf Sarodjenie 
geëindigd. Juf Jennifer is in die week van 5 naar 4 werkdagen 
gegaan. Hierdoor heeft een wisseling plaatsgevonden.  
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Juf Jennifer Juf Jennifer Juf Jennifer Juf Jennifer Juf Sarodjenie 

 
We hebben begrepen dat dit niet bij alle ouders duidelijk was. Daarom stellen we u via 
deze nieuwsbrief op de hoogte. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor terecht 
bij de groepsleerkracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Koffieochtend Carnissedreef 

 

14.30 – 15.30 uur  Extra gym 

groep 5, 6 en SK3: Volleybal 

 

16.00 – 18.00 uur: Aikido 

 

 

Dinsdag 10 januari 

 

14.30 – 15.30 uur 

Extra gym voor de groepen 

7, 8 en SK4: Volleybal 

 

15.30 – 16.30 uur  

Start talentengroep tennis 

(op uitnodiging) 

Woensdag 11 januari 

 

12.45 – 16.45 uur 

Schoolsporttoernooi 

volleybal 

 

Donderdag 12 januari 

 

Koffieochtend Fazantstraat 

 

14.30 – 16.00 Start 

Schooltennis periode 2 

 

16.00 – 17.00 uur  

SSV Basketbal 

Vrijdag 13 januari 
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Maandag 16 januari   
Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws 
 

Schoolfruit 2016-2017 
 
De leerlingen krijgen in de week na de kerstvakantie appel, sinaasappel 
en mandarijn aangeboden.  

 
  
 

 Januari = toetsmaand 
 

Het belangrijkste van dit moment is natuurlijk het genieten van de 
kerstvakantie. Toch vragen we alvast uw aandacht voor het volgende. In 
januari worden de Cito-toetsen weer afgenomen. Deze toetsen geven 
inzicht in het niveau van uw kind ten opzichte van alle leerlingen in 
Nederland.  
 
Een goede voorbereiding is het halve werk. Onderzoeken hebben uitgewezen dat 
leerlingen betere resultaten halen als zij voldoende zijn uitgerust en ’s ochtends hebben 
ontbeten. Ook een rustige start van de dag heeft een positief effect.  
 
Wilt u er daarom voor zorgen dat uw kind op tijd gaat slapen, ’s ochtends ontbijt en 
op tijd op school is? 

 
 
 

 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 

 
 

ALLE LEERLINGEN WORDEN MAANDAG 9 JANUARI 2017 WEER OP SCHOOL 
VERWACHT. DE DEUR GAAT OM 08.10 UUR OPEN 

OM 08.20 UUR STARTEN DE LESSEN 

 

  

Dinsdag 17 januari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 18 januari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 19 januari 

 

 

 

Vrijdag 20 januari 

Volg ons op 

Facebook! 

 

www.facebook.com/ 

osbsdekameleon 

 

 

http://www.facebook.com/

