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Maandag 20 februari
Bijna vakantie!
Koffieochtend aan de
locatie Carnissedreef
14.30-15.30 uur
Extra gym: Voetbal

De volgende schoolvakantie staat alweer voor de deur! De voorjaarsvakantie
is dit jaar van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart.
Alle leerlingen worden maandag 6 maart weer op school verwacht. Wij wensen
u alvast een fijne week toe en willen u er nogmaals op wijzen dat aansluitend
aan een schoolvakantie geen verlof wordt toegekend.

16.00-18.00 uur: Aikido
Dinsdag 21 februari
14.30-15.15 uur
Extra gym: Voetbal
15.15-16.00 uur
Tennis (talentengroep)

Na de voorjaarsvakantie zal juf Amy weer 2 dagen per week terugkeren van
haar zwangerschapsverlof. Zij neemt het overige verlof gespreid op.

Adviesgesprekken groepen 8
In deze periode worden de adviesgesprekken voor de leerlingen van de
groepen 8 gehouden. Dit is ook de periode waar u voor uw kind een
geschikte nieuwe school moet zoeken. Wij verzoeken u vriendelijk doch
dringend op tijd op zoek te gaan naar een school voor uw kind, om
teleurstellingen te voorkomen.

Woensdag 22 februari
14.30-15.30 uur
Streetdance

Bezoek van een beroemde schrijver!
We moesten een weekje langer op hem wachten, maar het was het wachten meer dan
waard. Donderdag 9 februari kwam schrijver Thijs Goverde in de groepen 5 op bezoek.
Gekleed in een maliënkolder (een ridderpak) met een zwaard kwam de auteur van
spannende kinderboeken als “Donderkat” en “De glanzende stad” de klas binnen.

Donderdag 23 februari
Koffieochtend aan de
locatie Fazantstraat
14.00-16.00 uur: Tennis
16.00-17.00 uur:
SSV Basketbal
Vrijdag 24 februari
14.20 uur
Start voorjaarsvakantie
ALLE LEERLINGEN
WORDEN MAANDAG 6
MAART WEER OP
SCHOOL VERWACHT!

De kinderen kregen les in zwaardvechten! Best moeilijk hoor. Hij las een stukje voor uit
zijn nieuwe boek “Jorrik de Orik” en je mocht uiteraard vragen stellen. Zo weten wij nu
dat er 17 boeken van hem zijn uitgegeven maar dat hij wel 90 boeken heeft geschreven!
Hij begon met schrijven toen hij 22 jaar was. In de groepen 5 schrijven kinderen nu al
boeken. Knap hoor!
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Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

Einde voorjaarsvakantie

Schoolfruit 2016-2017

Alle leerlingen worden om
08.10 uur weer op school
verwacht. De lessen starten
om 08.20 uur

De leerlingen krijgen deze week appel, sinaasappel en waspeen
aangeboden.

Dinsdag 7 maart

Schoolsporttoernooi: Geen toernooi zonder prijs!
De jongens van de groepen 7 en 8 hebben zich afgelopen woensdag tijdens de
voorronde van het basketbaltoernooi geplaatst voor The final. De meiden van de groepen
7 en 8 zijn tweede geworden na een hele spannende finale.

Woensdag 8 maart

Finale Krajicek Tennis Tournament
Donderdag 9 maart

De Kameleon doet aanstaande zaterdag met 4 leerlingen mee aan de finale van de
Krajicek Tennis Tournament. Wij wensen deze leerlingen en de begeleiders heel veel
succes en plezier!

Workshops voor ouders

Vrijdag 10 maart

Op maandag 20 februari is Tanja Schot van het consultatiebureau (CJG) aanwezig op
de locatie Carnissedreef, om allerlei vragen over de opvoeding te beantwoorden.
Deze workshop start om 08.20 uur en is bedoeld voor ouders met kinderen in alle
leeftijden. Heeft u een peuter die moeilijk in slaap valt of een tiener die niet op tijd uit
zijn bed te krijgen is? Zijn er vragen over moeilijk gedrag, pesten, gezondheid enzovoort?
Kom ze gerust stellen. De koffie staat klaar!
Op dinsdag 23 februari is er (na de inloopactiviteiten bij de peuters en kleuters) aan de
locatie Fazantstraat een workshop taalstimulering. Deze workshop start om 08.30
uur. Samen met Bureau Frontline, een organisatie die ook het samen leren
thuis organiseert, worden er tips gegeven hoe u ook buiten school aan de slag kan met
het uitbreiden van de taal van uw kind.

