Nieuwsbrief 18
Datum: 13 januari 2017

Maandag 16 januari
Koffieochtend Carnissedreef
14.30 – 15.30 uur Extra gym
groep 5, 6 en SK3 en
kleuterdans

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam



Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Gelukkig nieuwjaar

De eerste schoolweek van het nieuwe jaar zit er alweer op. We hopen dat u
een fijne vakantie gehad heeft. We wensen u natuurlijk veel:

16.00 – 18.00 uur: Aikido

Dinsdag 17 januari
14.30 – 15.30 uur
Extra gym voor de groepen
7, 8 en SK4
15.15 – 16.00 uur training 1
voor de talentengroep
tennis

De leerlingen moeten meteen weer hard aan het werk in deze periode. Deze maand
worden namelijk de Cito-toetsen afgenomen. In de vorige nieuwsbrief hebben we u er al
op gewezen dat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat leerlingen die goed
uitgerust zijn en ’s ochtends hebben ontbeten betere resultaten halen.

Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd naar bed gaat en ’s ochtends
goed ontbeten heeft!

Woensdag 18 januari

Wij wensen alle leerlingen natuurlijk veel succes toe bij het maken van de toetsen!
14.30 – 15.30 uur
Training Streetdance

 Studiedagen
Het team is voortdurend bezig zich te ontwikkelen. Hiervoor hebben
we onder andere een paar keer per jaar een studiedag ingepland. In
februari zijn er twee studiedagen gepland:
Datum

Donderdag 19 januari
Koffieochtend Fazantstraat
14.30 – 16.00 Schooltennis
periode 2
16.00 – 17.00 uur
SSV Basketbal



Voor wie?

Let op!

Vrijdag 3 februari

Alle leerkrachten

ALLE LEERLINGEN zijn
vandaag vrij

Maandag 6 februari

Leerkrachten van de
onderbouw

ALLEEN de leerlingen
VAN DE GROEPEN 1a,
1b, 2a, 2b en 1/2 c zijn vrij

Even voorstellen,,,

Vrijdag 20 januari
We hebben weer een nieuwe collega! Juf Kaoutar stelt zich graag aan
u voor: Hallo allemaal! Mijn naam is Kaoutar Tahtah en ik ben nieuw
op De Kameleon. Sinds 10 januari ben ik de juf van de nieuwe groep
1/2 C. Ik werk samen met juf Lia. Ik heb al heel veel leuke kinderen,
ouders, meesters en juffen ontmoet. Ik heb er dan ook heel veel zin in
om op ‘De Kameleon’ als kleuterjuf te werken. Samen met de kinderen
en juf Lia ga ik mijn best doen om er een leuk en leerzaam schooljaar
van te maken.

Nieuwsbrief 18
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Maandag 23 januari

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

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

Volleybaltoernooi
Dinsdag 24 januari

Onze leerlingen hebben weer een prima sportieve prestatie neergezet. De meisjes van
de groepen 7/8 behaalden de eerste plaats en zijn hierdoor geplaatst voor The Final.
De jongensteams van de groepen 5/6 en 7/8 hebben een prachtige tweede plaats
behaald. We feliciteren alle leerlingen met hun knappe prestatie.

Woensdag 25 januari

Donderdag 26 januari
 Te laat kom actie
Afgelopen woensdag hebben een aantal leerplichtambtenaren een te laat
kom actie gehouden aan de locatie Carnissedreef. Deze actie is
gehouden, omdat helaas nog steeds leerlingen te laat komen. Wij zijn als
school verplicht hier melding van te maken.
Vrijdag 27 januari

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

Bij de actie van woensdag waren maar liefst 20 leerlingen te laat… Wij en de
leerplichtambtenaren zijn van dit hoge aantal geschrokken. Ouders en leerlingen zijn
aangesproken en hebben een informatiefolder meegekregen.
Een goede start van de dag is voor uw kind enorm belangrijk. Wanneer een kind te laat in
de les verschijnt, mist het de rustige start of zelfs belangrijke instructie. Daarnaast zijn te
laat komende leerlingen erg storend voor de groep, omdat de les onderbroken wordt.
We willen u daarom nogmaals vriendelijk verzoeken ervoor te zorgen
dat uw kind om 08.20 uur in de klas is, zodat de leerkracht rustig kan
starten met de les.

