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Maandag 30 januari   

 LET OP! LET OP! LET OP!  
 
We hebben het al een aantal keer vermeld, maar willen u er graag nogmaals 
aan herinneren. Het team van De Kameleon werkt op de onderstaande dagen 
aan de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten en die van de school. 
 

Datum 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  

 
 

 De Nationale voorleesdagen! 
 
Afgelopen woensdag zijn de Nationale voorleesdagen 
ingeluid met een voorleesontbijt. Juf Althea, onze 
leescoördinator, is zeer gedreven om het 
(voor)leesonderwijs op De Kameleon nog verder te 
verbeteren en nog leuker te maken. Zelf houdt zij ook 
enorm van lezen. Ze schreef speciaal voor de nieuwsbrief 
dit mooie stukje: 
 
Woensdagochtend werd ik blij wakker: Vandaag de start van de Nationale voorleesdagen! 
Daar heb ik zin in! Bij het luisteren van het nieuwsbericht kon ik mijn geluk niet op: 
Kinderen zijn veel meer gebruik gaan maken van de bibliotheek. De bieb is weer populair 
onder de jeugd! Twee miljoen meer boeken gelezen. Hoeveel leeskilometers zijn 
dat???? Het kinderboek is weer ontdekt! Vreemd?!…Nee, natuurlijk niet! Er worden 
prachtige, mooie, spannende en rijk geïllustreerde boeken uitgegeven. En waar kan je die 
boeken allemaal vinden? In de bibliotheek! Ik ga gelijk weer lekker lezen. Een spannend 
boek dit keer: Van Thijs Goverde. Hij komt donderdag op bezoek bij de groepen 5. Wat 
zijn die kinderen toch een mazzelaars! 
 
 
 

●   Uitval plusklassen  
  
De lessen van de plusklassen kunnen momenteel helaas niet 
doorgaan. Juf Annemarie is ziek. De leerkrachten en leerlingen 
zijn hier inmiddels over geïnformeerd, maar voor de zekerheid 
brengen wij u hiervan ook nog via de nieuwsbrief op de hoogte. 
Wij hopen de lessen zo spoedig mogelijk weer te kunnen 
hervatten. We zullen de leerlingen van de plusklas hiervan op de 
hoogte brengen.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Koffieochtend Carnissedreef 

 

14.30 – 15.30 uur  Extra gym 

groep 5, 6 en SK3 en 

kleuterdans  

 

16.00 – 18.00 uur: Aikido 

 

 Dinsdag 31 januari 

 

14.30 – 15.30 uur 

Extra gym voor de 

groepen 7, 8 en SK4 

 

15.15 – 16.15 uur  

Talentengroep tennis 

 

 Woensdag 1 februari 

 

14.30 – 15.30 uur  

Streetdance 

 

Donderdag 2 februari 

 

Koffieochtend 

Fazantstraat 

 

14.30 – 16.00 Tennis voor 

de groepen 5 tot en met 8 

 

16.00 – 17.00 uur  

SSV Basketbal 
Vrijdag 3 februari 

 

Studiedag voor de 

leerkrachten 

 

ALLE LEERLINGEN 

ZIJN VANDAAG VRIJ !!! 
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Maandag 6 februari   
Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws 
 

Schoolfruit 2016-2017 
 
De leerlingen krijgen deze week mandarijnen, appels en sinaasappels 
aangeboden. 

 
 
Mentorentraining 
 
Gisteren heeft de helft van het team met succes de mentorentraining 
van de Hogeschool Rotterdam afgerond. De Kameleon en de 
Hogeschool Rotterdam hebben een nauwe samenwerking. Dankzij de 
mentorentraining zijn de leerkrachten nu nog beter in staat stagiaires 
van de lerarenopleiding basisonderwijs te begeleiden. Volgend 
schooljaar zal de andere helft van het team dezelfde training volgen.  
 
 

●   Hebben wij uw juiste gegevens? 
 
Het komt helaas vrij regelmatig voor dat wij tevergeefs proberen 
om ouders te bereiken. Achteraf blijkt dan dat wij niet het meest 
recente adres of telefoonnummer hebben. 

 
Wij vragen u vriendelijk ervoor te zorgen dat de school uw juiste gegevens heeft. Bent u 
verhuisd of heeft u een nieuw telefoonnummer, geeft u dit dan door aan de leerkracht van 
uw kind of aan juf Hellen van de administratie. Juf Hellen is op maandag, dinsdag en 
donderdag aanwezig op de locatie Fazantstraat. Op onze website vindt u een formulier, 
dat u kunt gebruiken voor het doorgeven van een wijziging. 
 
 
 

 Herinnering: Schoolfonds  
  
De schoolreiscommissie is druk bezig met de voorbereidingen van de 
schoolreis. Om de schoolreis door te kunnen laten gaan, zijn wij afhankelijk 
van het schoolfonds.   
  
Het schoolfonds voor leerlingen van de schakelgroepen en groep 1 tot en met 6 is € 50,- 
per jaar. Voor groep 7 en 8 wordt de ouderbijdrage voor de werkweek en het kamp nog 
vastgesteld. Deze kosten zijn afhankelijk van de locatie.  
  
Mocht u het schoolfonds nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk dit zo 
spoedig mogelijk te doen. Betalen kan op twee verschillende manieren:  
  
U kunt het bedrag 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.   
  
De bijdrage kan ook contant worden betaald aan meester Dion. Hij is op maandag en 
dinsdag aanwezig op de locatie Fazantstraat. Op woensdag en donderdag is meester 
Dion te vinden aan de locatie Carnissedreef.   
 

 

 Studiedag voor de 

leerkrachten van de 

onderbouw 

 

ALLEEN de leerlingen van 

de groepen 1a, 2a, 1b, 2b 

en 1/2 c zijn vrij!!! 

Dinsdag 7 februari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 8 februari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 9 februari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 10 februari 

 

 


