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Maandag 5 september
Kennismakingsgesprekken!
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur – Carnissedreef
Deze week
kennismakingsgesprekken

U heeft een brief ontvangen waarin u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de
leerkracht van uw kind(eren). Deze gesprekken worden komende week gehouden en zijn
voor ons heel waardevol, aangezien u uw kind zelf het beste kent. Wij verwachten dan
ook alle ouders op gesprek. De leerkracht zal in overleg met u een tijd inplannen.
Wanneer u niet overdag kunt is het mogelijk een gesprek op dinsdagavond te maken.

Maatwerk
Dinsdag 6 september
Oudervoorlichting:
Kanjertraining
08.30 – 09.00 uur
Speellokaal Fazantstraat
In de avond:
kennismakingsgesprekken

Ook dit jaar hebben wij een subsidie toegekend gekregen, waardoor wij
in onze school het Maatwerkprogramma kunnen realiseren. Hier zijn wij
en de leerlingen ontzettend blij mee!
Tijdens de lessen maatwerk worden kleine groepjes leerlingen door een
Maatwerkleerkracht intensief begeleid. Hierdoor is er meer aandacht voor alle leerlingen,
zowel in de klas als daarbuiten. De groep wordt opgesplitst in drie niveaus en de
leerlingen krijgen een aanbod dat passend is bij hun niveau. In de groepen 7 en 8 wordt
er groepsdoorbroken gewerkt, waardoor de leerlingen tijdens bijvoorbeeld de lessen
begrijpend lezen naar een andere klas gaan. Wij bieden dit jaar het volgende aan:

Woensdag 7 september
Wat?

Voor wie?

Leerkracht?

Locatie?

Begrijpen luisteren

Groepen 1 en 2

Juf Ilja
Juf Eva

Fazantstraat
Carnissedreef

Leesvoorwaarden

Groepen 2

Juf Ilja
Juf Eva

Fazantstraat
Carnissedreef

Technisch lezen

Groepen 3 en 4

Juf Ilja
Juf Eva

Fazantstraat
Carnissedreef

Donderdag 8 september

Begrijpend lezen

Groepen 4
Groepen 5, 6, 7, 8

Juf Carola
Juf Danielle

Beide locaties
Beide locaties

Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Fazantstraat

Plusgroepen

Groepen 4,5,6,7,8

Juf Annemarie

Fazantstraat

Wij blijven ons ontwikkelen. Waar nodig doen wij aanpassingen in ons
aanbod en de lessen. Mocht u vragen hebben over ons Maatwerkprogramma
dan kunt u contact opnemen met Juf Danielle. Zij is de Maatwerkcoördinator
voor beide locaties.

Vrijdag 9 september

Oudervoorlichting Kanjertraining
Voor alle geïnteresseerde ouders is er dinsdag 6 september een voorlichting
Kanjertraining van 08.30 tot 09.00 uur in het speellokaal aan de Fazantstraat. Met deze
methode werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en
zorgen we voor een goed pedagogisch klimaat op onze school.
De werkwijze is eenvoudig, maar zeer succesvol. Wij willen u er daarom graag meer over
vertellen. De methode is namelijk ook prima thuis toe te passen! De voorlichting zal
gegeven worden door onze coördinatoren juf Marloes en juf Mariska.
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Sportnieuws
Komende week starten we weer met de naschoolse activiteiten.
Start
Maandag 5
september
Dinsdag 6
september

Dinsdag 13 september

Tijd

Wat?

Voor wie?

14.30 – 15.30 uur

Tennis

Groep 5, 6 en SK3

14.30 – 15.30 uur

Tennis

Groep 7, 8 en SK4

Let op! Je hoeft je voor deze activiteit NIET in te schrijven. Je kunt gewoon naar de
gymzaal aan de Carnissedreef toe gaan.

Cursus Nederlands voor ouders
Heeft u een kind in groep 2 ,3 of 4 van basisschool de Kameleon, dan kunt u meedoen
met de cursus Goed, Beter, Best!
Woensdag 14 september

Wat?
Start?
Wanneer?
Tijd?
Hoe lang?
Kosten?
Let op!

: een cursus Nederlands voor ouders van leerlingen in groep 2,3 en 4
: woensdag 7 september
: woensdagavond
: 19.00 – 21.30 uur
: Tijdens het schooljaar. In de vakanties is er geen les
: € 40,: Bij aanwezigheid van minimaal 13 keer krijgt u € 20,- terug!

Wat leert u allemaal?

Donderdag 15 september

U leert beter Nederlands.
U leert wat uw kind allemaal doet op school en hoe u daarbij kunt helpen (ook thuis).
U leert hoe u uw kind het beste kunt begeleiden thuis.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
contactpersoon van onze school Adrie Notenboom of
met Susana Rodriguez van Alsare ontwikkeling en
advies, Telefoonnummer: (010) 432 49 11
Vrijdag 11 september
Waar gewerkt wordt…
Worden weleens fouten gemaakt. Ondanks controle blijkt er toch een foutje geslopen
te zijn in het rooster voor de leerlingen. Mocht het om de groep van uw kind gaan, dan
bent u hier inmiddels van op de hoogte gesteld. Wilt u toch nog iets checken of heeft u
een vraag, dan kunt u hiervoor terecht bij de groepsleerkracht van uw kind. Ook hangt
bij de meeste klassen een rooster met de tijden voor gym, leertijduitbreiding en
eventueel zwemmen.

