
 

Nieuwsbrief  29  Fazantstraat 105-107   Carnissedreef 2-4 
Datum: 16-06-2017   010-4817135    010-4816966 

3083 ZG    3084 NN 
   Rotterdam    Rotterdam 

 

Maandag 19 juni   
Staking Primair Onderwijs dinsdag 27 juni 
 
U volgt ongetwijfeld de nieuwsberichten over de hoge werkdruk en lage salarissen 
binnen het Primair Onderwijs. Hierdoor is ons beroep minder aantrekkelijk voor 
studenten, met als gevolg dat het lerarentekort oploopt. Ook op onze school is dit 
voelbaar. Het wordt steeds lastiger om invallers te vinden voor bijvoorbeeld 
ziektevervanging of zwangerschapsverlof. Wij maken ons zorgen over het verwachte 
lerarentekort in de nabije toekomst. Daarnaast vinden wij ook dat de werkdruk te hoog is 
en de salarissen te laag. Daarom staakt ook De Kameleon op dinsdag 27 juni. De 
school is dan het eerste uur gesloten. De deur opent dan om 09:15 uur. 
 
We hopen op uw begrip. Maakt u zich ook zorgen over het onderwijs in Nederland? 
Steun ons en teken de petitie. Dit kunt u online doen op www.pofront.nl  

 

 
 
Sportgala 
Onze leerlingen hebben dit schooljaar op de sporttoernooien uitzonderlijk goed 
gepresteerd. Er is een record aan sportieve prijzen gewonnen en het einde is nog niet in 
zicht! Op donderdag 22 juni strijden de geselecteerde leerlingen uit de groepen 5 tot en 
met 8 en SK4 op The Final in Ahoy. Ter ere van deze geweldige prestaties wordt er een 
sportgala gehouden op vrijdag 23 juni in de gymzaal aan de locatie Carnissedreef van 
15:00-16:15 uur. De leerlingen ( en hun ouders ) die hieraan hebben meegewerkt hebben 
een persoonlijke uitnodiging gekregen van meester Leo. 
 
Gevonden voorwerpen gymzaal 
Het afgelopen half jaar zijn er weer een hoop broekjes, shirtjes en schoenen in de 
gymzaal blijven liggen. Mocht uw kind wat kwijt zijn geraakt, dan heeft uw kind tot vrijdag 
30 juni de tijd om dit op te halen in de gymzaal. Wat niet wordt opgehaald , wordt 
gedoneerd aan het Leger Des Heils. 
 
Projectweek beeldende kunst 26 t/m 30 juni 
Binnenkort is het weer zover! De projectweek. De laatste projectweek van dit jaar staat in 
het teken van de beeldende kunst. Veel groepen hebben de afgelopen weken uitstapjes 
gemaakt in het kader van beeldende kunst. Afgelopen week was groep 1b aan de beurt. 
Zij zijn naar museum Boijmans geweest en hebben daar een ‘kunstontdekkingsreis’ 
gemaakt. 

 

Oproep aan ouders 
Wij zijn op zoek naar ouders die in de projectweek een activiteit 
willen voorbereiden en geven op het gebied van beeldende kunst. 
Bent u creatief, en lijkt het u leuk om een workshop/les te geven in 
de groep? Neemt u dan contact op met André Blik. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SSV Aikido 

 

Training Final unihockey 

jongens 6a/5b en meisjes 7c 

14:30-15:30 

 

Rapportgesprekken 

onderbouw deze week  

( op afspraak ) 

Dinsdag 20 juni 

Training Final streetdance 5b 

14:30-15:30 

 

Training Final unihockey 

jongens 8b/8c 14:30-15:30 

 

Training Final voetbal jongens 

gr 5 t/m 8 14:30-15:30 

Rapportgesprekken 

onderbouw ( op afspraak ) 

 

 

Woensdag 21 juni 

 

Training Final streetdance 

6b 14:30-15:30 

Donderdag 22 juni 

 

SSV Basketbal  

 

The Final in Ahoy groepen 

5 t/m 8 en SK4. 

Vrijdag  23 juni 

 

 

http://www.pofront.nl/
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXqYKL-MHUAhVObVAKHaljA2cQjRwIBw&url=http://www.voorall.nl/index.php/voorall-nieuws/495-oproep-voor-hagenaars-met-een-beperking-behandeling-gehandicaptennota&psig=AFQjCNHIBYVMlk1DM_IQL_YG6G4rsvLsGQ&ust=1497687820640221
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Maaandag 26 juni    
Groepsbezetting volgend schooljaar. 
De groepsbezetting voor aankomend schooljaar is bijna rond! We zijn nog bezig met de 
samenstelling van de onderbouw. Zodra de bezetting rond is, krijgt u daarover middels 
een aparte brief bericht. 
 
 
 

 
Rekencoördinator juf Karin en Leesspecialist juf Althea! 
Juf Karin heeft met succes haar opleiding tot rekencoördinator 
afgerond. Van harte juf Karin! Zij zal zich op De Kameleon onder 
andere inzetten om leerkrachten te ondersteunen in de 
begeleiding van leerlingen met een rekenprobleem. 
 
Ook juf Althea heeft met succes haar opleiding tot leesspecialist 
afgerond. Van harte gefeliciteerd juf Althea! Zij zal zich 
aankomend schooljaar inzetten voor de bevordering van het 
leesplezier bij leerlingen. Zij zal dit doen door activiteiten op te 
zetten binnen de school. Ook gaat zij aan de slag met de verdere 
uitwerking van het dyslexieprotocol en de implementatie daarvan. 
 

De laatste loodjes voor juf Ilse en juf Annette! 
 Juf Ilse en juf Annette studeren maandag 19 juni af als Master Special Educational 
Needs op gebied van leren. Wij wensen de juffen heel veel succes!  
 
 
 
Laatkomers 
Helaas merken wij regelmatig dat leerlingen te laat op school komen. De deuren openen 
om 08:10 uur. Wij verwachten dat de leerlingen om 08:10 uur de school binnenlopen 
zodat de leerkracht snel kan starten. Laatkomers worden door de leerkracht 
geregistreerd als ongeoorloofd verzuim. Bij frequent te laat komen is de school verplicht 
om , volgens de leerplichtwet, een melding te doen bij de leerplichtambtenaar.  
Wij willen u er aan herinneren dat verlofaanvragen voor de zomervakantie moeten 
worden aangevraagd. U kunt bij de leerkracht een verlofformulier krijgen. Alleen met een 
geldige reden kan verlof worden toegekend. Eerder geplande vakanties ,goedkopere 
tickets e.d. zijn geen geldige reden voor verlof. Wij zijn verplicht om deze verloven af 
te keuren. 
 
Afscheid groepen 8 
Ook dit jaar nemen de leerlingen uit de groepen acht afscheid van onze school. Daar 
hoort ook een afscheidsmusical bij. Deze musical vindt dit jaar plaats op donderdag 29 
juni in het Zuidplein Theater. De ouders/familie van de leerlingen uit de groepen 8 zijn 
deze avond welkom vanaf 18:00 uur. 
 
 
Verhuisdagen 
De leerlingen zijn op donderdag 6 juni en vrijdag 7 juni vrij. Dit heeft te maken met het 
verhuizen van de groepen op De Kameleon. Aansluitend is de zomervakantie. Meer 
informatie vindt u in de bijgevoegde brief. 
 

 
 

SSV Aikido, laatste training. 

 

Geen extra gym deze week 

 

Projectweek beeldende 

Kunst. Leerlingen deze 

week uit om 15:30 

 

Dinsdag 27 juni 

 

Staking!  Deur opent vandaag 

om 09:15 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 28 juni 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 29 juni 

SSV Basketbal, laatste 

training 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 30 juni 
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