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Maandag 6 maart
Koffieochtend aan de
locatie Carnissedreef
14.30-15.30 uur
Extra gym: Voetbal
16.00-18.00 uur: Aikido
Dinsdag 7 maart
14.30-15.15 uur
Extra gym: Voetbal

Het is voorjaarsvakantie!!!
Van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart
Alle leerlingen worden maandag 6 maart weer op school verwacht
We wensen iedereen een hele fijne vakantie!!!
Vakantie! Dus tijd om lekker te lezen!
Heerlijk vakantie! Wat langer uitslapen en niet zo veel moeten…Wel een goed moment
om een heerlijk boek te gaan (voor)lezen. Heb je niks te lezen? Breng dan een bezoekje
aan de bibliotheek.
Dit kan bijvoorbeeld bij bibliotheek Charlois aan de Clemensstraat. De openingstijden:

15.15-16.00 uur
Tennis (talentengroep)

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag : 14.00 – 17.00 uur
Woensdag
: 12.00 – 17.00 uur
Zaterdag
: 10.00 – 13.00 uur

Woensdag 8 maart

De Centrale bibliotheek, in het centrum van Rotterdam vlakbij de Markthal, is ook het
bezoeken meer dan waard. De bibliotheek is elke dag open en op 27 februari is de
illustrator Maaike Slingerland aanwezig voor een workshop. Je moet je wel van tevoren
via de site van de bibliotheek aanmelden, want vol is vol!

14.30-15.30 uur
Streetdance

Afscheid van juf Larissa
Na de voorjaarsvakantie zal juf Amy op dinsdag en woensdag weer
voor groep 4b staan. Zij neemt het restant van haar
zwangerschapsverlof verspreid op.
Donderdag 9 maart
Koffieochtend aan de
locatie Fazantstraat

Juf Larissa, die het verlof van juf Amy in heeft gevuld, heeft de mogelijkheid gekregen om
op een andere school in te gaan vallen. Omdat deze vacature beter bij haar wensen past,
heeft zij ervoor gekozen De Kameleon te verlaten. Wij wensen juf Larissa veel plezier en
succes op haar nieuwe school!

14.00-16.00 uur: Tennis

Snappet? Snappet!

16.00-17.00 uur:
SSV Basketbal

U heeft het misschien al op onze Facebookpagina voorbij zien
komen… In groep 4a zijn we deze week een proef gestart met
Snappet. Met dit programma verwerken de leerlingen de
lesstof op een tablet. Groot voordeel is dat de opdrachten
gelijk worden nagekeken en de leerkracht meteen kan zien
welke leerlingen nog extra hulp nodig hebben. De leerkracht
kan die hulp dan direct bieden. Ook worden de opdrachten
aangepast aan het niveau van de leerling. Dit betekent dus
ook meer uitdaging voor sterke leerlingen!

Vrijdag 10 maart

Deze week is met rekenen en spelling gewerkt. De leerlingen
waren enorm enthousiast! Via de nieuwsbrief zullen we u op
de hoogte houden van alle ontwikkelingen.
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Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

Finale Krajicek Tennis Tournament:
OSBS de Kameleon wordt 2e van Nederland!!!
Afgelopen zaterdag hebben vier van onze leerlingen meegedaan met de finale van het
e
landelijke Krajicek tennis toernooi. Zij zijn als team 2 van Nederland geworden. Wij
willen deze leerlingen en alle begeleiders en ouders feliciteren voor deze knappe
prestatie.
Dinsdag 14 maart

Woensdag 15 maart

Veldvoetbal toernooi 2017

Donderdag 16 maart

De data voor het veldvoetbaltoernooi zijn bekend. Aan dit toernooi zullen 2 teams
deelnemen: 1 team jongens 5/6 en 1 team jongens 7/8. Het speelschema ziet er als volgt
uit:

Jongens groepen 5/6
Kwalificatie
Halve finale
Finale

Vrijdag 17 maart

Woensdag 22 maart
Woensdag 10 april
Woensdag 19 april

Jongens groepen 7/8
Kwalificatie
Halve finale
Finale

Woensdag 5 april
Woensdag 12 april
Woensdag 19 april

