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Maandag 20 maart

Lentekriebels

Koffieochtend aan de
locatie Carnissedreef

Op 21 maart begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven.
Kinderen zijn vaak geboeid door de geboorte van kuikentjes,
lammetjes en baby'tjes. Maar hoe groeit een baby in de buik?
Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en
meisjes?

Extra gym groep 5/6/SK3:
Voetbal
16.00-18.00 uur: Aikido
Dinsdag 21 maart
Extra gym groep 7/8/SK4:
Voetbal
15.15-16.00 uur
Tennis (talentengroep)

De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over
relaties en seksualiteit. Daarom doet onze school dit jaar weer mee aan de week van de
Lentekriebels. Van 20 tot en met 31 maart zullen wij hier in de klassen aandacht aan
besteden. Meedoen aan de week van de Lentekriebels betekent:
 Deze periode wordt er aandacht besteed aan relationele en seksuele vorming in de
groepen 1 tot en met 8
 Iedere groep gaat deze periode aan de slag met het thema: sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Meer informatie over de week van de Lentekriebels en het geven van
relationele en seksuele vorming kunt u vinden op de website
www.weekvandelentekriebels.nl Heeft u vragen of wilt u extra informatie,
kom gerust langs!

Woensdag 22 maart
Veldvoetbaltoernooi voor
de groepen 5 en 6

Donderdag 23 maart
Koffieochtend aan de
locatie Fazantstraat
Extra gym: Tennis
SSV basketbal
Vrijdag 24 maart

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Kanjers!
Op de foto houdt de weekbeurt van groep 7b een spandoek
vast. Zij hebben deze gemaakt voor het WK Shorttrack in Ahoy.
Juf Marloes wil de weekbeurten van de afgelopen periode
bedanken. Zij doen enorm hun best! Ze helpen de juf, zorgen
ervoor dat hun groepsgenoten rustig naar buiten gaan, ruimen
op… GEWELDIG! De leerlingen doen dit heel vaak uit zichzelf.
DANK JE WEL! Juf Marloes is nergens zonder jullie ;-)

Projectweek
De tweede projectweek is helaas alweer ten einde. Het was weer een groot
succes! Tijdens de opening op maandag werden de leerlingen ontvangen door
een aantal boeren en boerinnen. De rest van de week zijn er in de klassen
verschillende activiteiten georganiseerd (soms zelfs met echte dieren!), vierden
we het Internationaal Kinderfeest en zijn verschillende groepen naar diergaarde
Blijdorp geweest. We willen alle leerlingen, leerkrachten, ouders, betrokkenen
en vrijwilligers bedanken voor het laten slagen van deze fantastische week!

Internationaal Kinderfeest
Foto’s en video’s zeggen zoveel meer dan woorden. Kijk daarom op
onze Facebookpagina www.facebook.com/osbsdekameleon voor
prachtige beelden van deze geweldige dag in Theater Zuidplein!
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Maandag 27 maart
Deze week
rapportgesprekken
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Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

Schoolfruit
De leerlingen krijgen komende week sinaasappel, meloen en komkommer
aangeboden.

WK shorttrack
Dinsdag 28 maart

Vorige week hebben een aantal groepen een bezoek gebracht aan het WK Shorttrack in
Ahoy. De leerlingen hebben hier naar wedstrijden gekeken, waarbij de commentator
uitleg van de spelregels gaf. Ook was er een hal met allerlei activiteiten ingericht. De
leerlingen hebben enorm genoten van deze unieke ervaring.

Koffieochtenden

Woensdag 29 maart

Tijdens de koffieochtenden organiseren we regelmatig workshops of nodigen we
deskundigen uit voor het beantwoorden van vragen. In de komende periode staat het
volgende op de agenda:
Wanneer?
Wat?
Waar?
Door wie?

: Donderdag 23 maart
: Workshop consequent reageren
: Locatie Fazantstraat
: Linda en Dieuwertje van Samen Leren en Roos van Wijkteam Carnisse

Tijdens de workshop zullen we het hebben over hoe je op je kind reageert als hij/zij
goed luistert en hoe je op je kind reageert als hij/zij niet luistert.
Donderdag 30 maart
Wanneer?
Wat?
Waar?
Door wie?

: Donderdag 30 maart
: Vragenuurtje over gezondheid en opvoeding
: Locatie Fazantstraat
: Tanja schot van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Tijdens de koffieochtend kunt u aan onze schoolverpleegkundige vragen stellen over
gezondheid en/of opvoeding

Vrijdag 31 maart

Reminder: uitstel rapportgesprekken

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.
Reminder: Schoolfonds

Heeft u het schoolfonds nog niet betaald, doet u dit dan zo spoedig
mogelijk! Betalen kan contant bij meester Dion. Overmaken kan ook op
rekeningnummer NL90 INGB 0000 9235 86 t.a.v. Ouderraad De Kameleon
Vergeet niet de naam en groep van uw kind te vermelden

