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Maandag 19 september

OPROEP!!! OPROEP!!! OPROEP!!!
Bent u nog geen lid van onze Facebookpagina? Meld u dan aan!
Op onze pagina geven wij niet alleen informatie. Wij plaatsen ook zeer
regelmatig foto’s van de vele activiteiten binnen en buiten de groep. Het is
echt geweldig om te zien wat de leerlingen onder begeleiding van ons
enthousiaste team allemaal weten te bereiken!
Dinsdag 20 september

www.facebook.com/osbsdekameleon

Een geslaagde studiedag
De eerste studiedag van het schooljaar was weer een
succes. Er is deze dag gewerkt aan de onderwerpen
begrijpend lezen, woordenschat, de Kanjerweek, de
jaarplandoelen, lezen en identiteit. Ook hiervan kunt u de
foto’s terugvinden op onze Facebookpagina.

Woensdag 21 september

We zijn erg trots op de uitwerking van onze jaarplandoelen en het uitdragen van onze
missie. Tijdens de studiedag is wederom gebleken dat het team hier op zeer
enthousiaste wijze mee aan de slag is gegaan.

Allemaal Kanjers!!!

Donderdag 22 september
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Fazantstraat

De afgelopen week hebben we tijdens de Kanjerweek extra aandacht besteed aan de
Kanjertraining. Deze hele week zijn er extra activiteiten in de groepen gedaan en als
afsluiting hadden we de Kanjersportdag. Ook tijdens de taalles voor ouders werd
aandacht hier aandacht aan besteed. Daar bleek dat veel ouders niet wisten wat het
woord “kanjer” nu eigenlijk betekent.

Een kanjer is iemand die zich sociaal opstelt,
verantwoordelijkheid neemt en rekening houdt met anderen.

Vrijdag 23 september

Er is wel gebleken dat we allemaal kanjers op school hebben! Niet alleen
de leerlingen lieten zich deze week van hun beste kant zien, ook ouders
en leerkrachten hebben zich enorm ingezet om deze week te laten
slagen.
Natuurlijk gaan wij de rest van het schooljaar gewoon verder met de Kanjertraining. Blijf
ons voor alle actuele informatie volgen op Facebook! Meer informatie over kanjertraining
kunt u ook vinden op www.kanjertraining.nl
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Sportnieuws
Vandaag was het dan zover: de Kanjersportdag!
Niet alleen het schoolplein, maar zelfs het Zuiderpark werd gebruikt voor deze geweldige
dag. Er is niet alleen groepsdoorbroken gewerkt (leerlingen uit verschillende klassen in 1
team). Ook kregen de leerlingen van de groepen 7 en 8 de verantwoordelijkheid over een
groepje of begeleidden een spel.
Ook hier geldt weer: Kijkt u op onze Facebookpagina voor de foto’s !!!

Dinsdag 27 september
Herinnering: Schoolfonds
Ook dit schooljaar willen wij weer feesten en een schoolreis organiseren
voor onze leerlingen. Hierbij zijn wij afhankelijk van het schoolfonds.
Het schoolfonds voor leerlingen van de schakelgroepen en groep 1 tot en
met 6 is € 50,- per jaar. Voor groep 7 en 8 wordt de ouderbijdrage voor de werkweek en
het kamp nog vastgesteld. Deze kosten zijn afhankelijk van de locatie.
Woensdag 28 september

Het schoolfonds betalen kan op twee verschillende manieren:
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL 90
INGB 0000 923586
ter attentie van ‘Ouderraad De Kameleon’. Vermeld hierbij ook de
naam en groep van uw kind.
De bijdrage kan ook contant worden betaald aan meester Dion. Hij is op maandag en
dinsdag aanwezig op de locatie Fazantstraat. Op woensdag en donderdag is meester
Dion te vinden aan de locatie Carnissedreef.

Donderdag 29 september
Wij bieden u ook de mogelijkheid om het bedrag in termijnen te betalen. Ook
hiervoor kunt u bij meester Dion terecht.

Keep it clean day

Vrijdag 30 september

Misschien heeft u ze wel op het schoolplein of door de wijk zien
lopen… Leerlingen van onze school hebben zich namelijk ingezet
voor Keep it clean day. In en om de school werd zwerfafval
verzameld. En ook nu geldt weer…. Zie de foto’s op Facebook! 

