Nieuwsbrief 28
Datum: 12 mei 2017

Maandag 15 mei
Koffieochtend aan de locatie
Carnissedreef
Extra gym groep 5/6/SK3:
Handbal

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Schoolreisje
Nog een weekje en dan is het zover… Het schoolreisje!!!
Op vrijdag 19 mei gaan de leerlingen van de groepen 1 tot en
met 6 en de schakelklassen op schoolreisje. Het schema voor die
dag ziet er als volgt uit:

16.00-18.00 uur: Aikido

Groepen

Gaan naar..

Vertrek

Terug op school
(verwacht)

Plaswijckpark

09.30 uur

15.30 uur

Duinrell

09.00 uur

17.00 uur

Werkweek groepen 8

Dinsdag 16 mei
1, 2 en SK1
Extra gym groep 7/8/SK4:
Handbal

3, 4, 5, 6, SK2, SK3
en SK4

15.15-16.00 uur
Tennis (talentengroep)

Alle leerlingen hebben ook een aparte brief meegekregen. Een aantal punten willen we
nog even extra onder uw aandacht brengen:
Woensdag 17 mei



Mocht u het schoolfonds van € 50,- nog niet betaald hebben dan kunt u dit nog op 2
manieren doen: contant betalen bij meester Dion of overmaken op rekeningnummer
IBAN NL 90 INGB 0000 9235 86 ten name van Ouderraad De Kameleon. Vergeet
hierbij niet de naam en groep van uw kind te vermelden



Laat uw kind geen waardevolle spullen meenemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor
het kwijtraken van de spullen. Mocht u uw kind geld mee willen geven, geef dan niet
teveel mee. De leerlingen zijn hier ook zelf verantwoordelijk voor



Alle leerlingen krijgen tijdens het schoolreisje een lunch aangeboden. Geef uw kind
dus niet teveel eten, drinken en snoep mee

Bezoek Brienenoordeiland
door de groepen 5a en 6a

Donderdag 18 mei
Koffieochtend aan de locatie
Fazantstraat
14.30– 15.30 uur
Extra gym: Tennis
16.00 – 18.00 uur
SSV basketbal

Vrijdag 19 mei

Brienenoordeiland
Afgelopen woensdag hebben de groepen 5b en 6b, dankzij
stichting ’n Bries, een bezoek gebracht aan het eiland Brienenoord.
Op woensdag 17 mei is het de beurt aan de groepen 5a en 6a. Er
wordt voor die dag prachtig weer voorspeld.
Toch is het van belang dat u uw kind die dag dichte schoenen aantrekt. Dit is nodig om
blessures tijdens de te maken wandeling te voorkomen.
Op Facebook vindt u prachtige foto’s van dit uitstapje van groep 5b en 6b. We wensen de
andere groepen 5 en 6 ook veel plezier op deze dag.
REMINDER! Wij zijn momenteel bezig te onderzoeken hoe wij u als ouder het beste
van informatie kunnen voorzien. U ontvangt de komende weken alleen een
nieuwbrief wanneer er relevante informatie is.

Nieuwsbrief 28
Datum: 12 mei 2017

Maandag 22 mei

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

Schoolfruit
Het project schoolfruit is voor dit jaar gestopt. Dit betekent dat de leerlingen geen groente
en fruit meer van school krijgen aangeboden. Wij gaan er echter van uit dat alle
leerlingen tijdens de kleine pauze groente of fruit blijven eten. Wij verzoeken u daarom
uw kind op alle dagen een gezonde pauzehap mee naar school te geven.
Dinsdag 23 mei
Museumbezoek groep 7C

Mini final Charlois
Leerlingen van de groepen 5 tot en met 8, SK3 en SK4 doen op
woensdag 24 mei mee aan de Mini Final Charlois. Deze mini Final wordt
gehouden bij SV Charlois aan de Oldegaarde 665, 3084 AA in
Rotterdam.
Het speelschema is als volgt:
: 09.15 – 12.15 uur
: 13.00 – 16.15 uur

Woensdag 24 mei

Groepen 5, 6 en SK3
Groepen 7, 8 en SK4

(dus onder schooltijd)
(tijdens en na schooltijd)

Mini Final Charlois

De leerlingen van de groepen 7, 8 en SK4 sporten dus ook na schooltijd. Dit houdt in dat
uw kind mogelijk later thuis is uit school. Wij vragen u hier rekening mee te houden.

Opbrengst sponsorloop
Donderdag 25 mei
Hemelvaartsdag
ALLE LEERLINGEN ZIJN
VANDAAG VRIJ !!!

De sponsorloop tijdens de Lekker Fit! week voor de stichting Bafang Kids Steun heeft
een prachtig bedrag opgeleverd. Er werd maar liefst € 1240,- euro opgehaald!
Het bedrag wordt in de zomervakantie gebruikt om in Kameroen een jeugdvakantiekamp
te organiseren voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Onze speciale dank gaat uit naar
alle leerlingen, ouders en leerkrachten.

Museumbezoek groep 7C
Vrijdag 26 mei

De leerlingen van groep 7C brengen op dinsdag 23 mei een bezoek aan
het museum Boymans. De leerlingen gaan hier op de fiets naar toe.

CV dag

Het is dus van belang dat alle leerlingen van groep 7C op deze dag op
de fiets naar school komen!

ALLE LEERLINGEN ZIJN
VANDAAG VRIJ !!!

Komende week gaan de leerlingen van de groepen 8 op werkweek. Wij
wensen alle leerlingen heel veel plezier en hopen op prachtig weer!

