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Projectweek
Het is zover! Volgende week organiseren wij de tweede projectweek. Het thema is:

Koffieochtend Carnissedreef
GEEN extra gym
16.00-18.00 uur: Aikido

Dinsdag 14 maart

NIEUW LEVEN
De week zal op maandag geopend worden met behulp van een aantal speciale “gasten”.
Ook ontvangen de leerlingen een kleine verrassing, waarmee ze gedurende de week in
de klas aan de slag kunnen gaan. Daarnaast organiseren de leerkrachten zelf activiteiten
in hun groep, vieren we het Internationaal Kinderfeest en zijn er leskisten besteld. De
groepen 4 en 5 zullen op vrijdag in Diergaarde Blijdorp les krijgen, met dank aan de ABN
AMRO. We wensen alle leerlingen en leerkrachten veel plezier!

GEEN extra gym
15.15-16.00 uur
Tennis (talentengroep)

Woensdag 15 maart

Donderdag 16 maart
Koffieochtend aan de
locatie Fazantstraat
GEEN tennis en basketbal
INTERNATIONAAL
KINDERFEEST

Internationaal Kinderfeest
Tijdens de projectweek vieren we meteen het Internationaal Kinderfeest.
Hieronder vindt u belangrijke gegevens. Lees deze dus alstublieft goed door!
Wat?
Waar?
Thema?
Tijd?

: Internationaal Kinderfeest
: Theater Zuidplein (Zuidplein 60 – 64)
: (Nieuw) leven
: De optredens zijn verdeeld in een middag- en avondvoorstelling
Moment

Tijdstip

Welke groepen?

Middag

13.30 tot 15.30 uur

0, 1, 2, 3 en 4

Avond

18.30 tot 20.30 uur

5, 6, 7, 8 en SK

De leerlingen van de groepen 5, 6, 7, 8 en de schakelklassen zijn
om 12.00 uur vrij
U kunt maximaal 2 kaarten kopen bij de leerkracht van uw oudste kind op
school. Kaarten kosten € 3,- per stuk
Het is bij de avondvoorstelling niet toegestaan kinderen jonger dan 4 jaar
mee de zaal in te nemen.
Alle leerlingen dienen ’s avonds door een ouder/verzorger te worden
opgehaald

Vrijdag 17 maart
Uitstel rapportgesprekken
Het team wil de projectweek en het Internationaal Kinderfeest tot een groot succes
maken, maar we willen ook de rapportgesprekken goed voorbereiden. Dit kost veel tijd
en daarom hebben wij besloten de rapportgesprekken een week uit te stellen.

De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 27 tot en met 31 maart.
Op donderdag 30 maart zullen de gesprekken in de avond plaatsvinden.
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Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

Deze week GEEN
rapportgesprekken en préadvies gesprekken

Schoolfruit

Deze zijn verplaatst naar
volgende week (week 14)

Schoolsport blok 2

Dinsdag 21 maart

De leerlingen krijgen komende week appels, sinaasappels en waspeen aangeboden.

De proeftrainingen van blok 2 gaan binnenkort starten. Vanaf 13 maart kunnen alle
leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 zich inschrijven bij hun eigen juf of meester, of
bij juf Patricia en meester Leo. Dit kan voor de volgende sporten: Aikido, American
Football, Basketbal, Tennis, Handbal en Streetdance.

Samen lezen!

Woensdag 22 maart

Op De Kameleon zijn veel kinderen niet in Nederland geboren. De leerlingen van onze
school weten hoe lastig het is om in het Nederlands te leren praten, maar ook om
Nederlands te lezen. In het Nederlands heb je van die moeilijke klinkers die op elkaar
lijken: eu, ui, u, uu, ou en au. Maar ook andere letters spreek je anders uit. Sommige
kinderen hebben het nog lastiger. Ze hebben door omstandigheden nog geen onderwijs
gehad of ze hebben leren schrijven in het Chinees of Arabisch.
Het mooie is dat kinderen zich kunnen inleven in het andere kind en graag willen helpen
bij het leren. Dus ook met lezen. Op de foto’s kun je zien hoe de kinderen van de
schakelgroepen elkaar met veel plezier helpen!

Donderdag 23 maart

Invalster voor juf Geraldine
Vrijdag 24 maart

Juf Geraldine heeft in de vakantie helaas een ongeluk met haar scooter gehad. Zij heeft
een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen, maar is inmiddels gelukkig weer thuis. Het is
nog onduidelijk wanneer zij weer kan komen werken.
Gelukkig hebben we een invalster gevonden. Juf Fatima zal tot de terugkeer van juf
Geraldine op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les geven in groep 6b.

De weken van de Lentekriebels komen er weer aan! Van 20 tot 31 maart zullen wij hier
weer aandacht aan besteden. In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover!

