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Maandag 24 oktober
Herfstvakantie
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur – Carnissedreef
14.30-15.30 uur
Extra gym voor de groepen 5,
6 en SK3: Streetdance
16.00 – 17.00 SSV Aikido

Komende week (week 42) is het herfstvakantie. Alle leerlingen zijn deze week vrij en de
school is gesloten. In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat er geen verlof
wordt verleend aansluitend aan de schoolvakantie.

Alle leerlingen worden maandag 24 oktober weer op school verwacht
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat wij wettelijk verplicht zijn melding te maken van
alle afwezige leerlingen bij de Leerplichtambtenaar.

Dinsdag 25 oktober

Het team van De Kameleon wenst u een prettige vakantie!
14.30-15.30 uur
Extra gym voor de groepen
7, 8 en SK4: Streetdance
Een goed begin,,,
… is het halve werk. Dit is een bekende Nederlandse uitdrukking. Op De
Kameleon geloven we hier sterk in. Dit geldt niet alleen voor de leerkrachten,
maar ook voor de leerlingen.
Woensdag 26 oktober
16.15-17.15 uur
SSV Voetbal
e
4 en laatste proeftraining

De schooldeur gaat iedere schooldag om 08.10 uur open. Om 08.20 uur wordt gestart
met de lessen. We zien nog veel leerlingen die dan pas (of zelfs enkele minuten later!) de
school binnenkomen. Dit is niet de bedoeling, aangezien de leerkracht om 08.20 uur al
start met de les.
We willen u daarom vriendelijk maar dringend verzoeken
er zorg voor te dragen dat uw kind om 08.20 uur in de
klas is en klaar zit voor de start van de dag.

Donderdag 27 oktober
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Fazantstraat

08.20 uur
START les

Wanneer u ervoor zorgt dat uw kind om 08.10 uur op het
schoolplein staat, is er voldoende tijd om 08.20 uur in de
klas te zijn. Op deze manier zorgen we er gezamenlijk
voor dat uw kind een rustige en goede start van de
lesdag heeft.

14.30 – 15.30 Schoolsport
Tennis (gymzaal) en Acrofit
(speellokaal)

Talentenshow Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

16.00-18.00 SSV Basketbal

Op vrijdag 18 november organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een
talentenshow. Elk kind beschikt over bepaalde talenten en het CJG wil kinderen de kans
geven hun talent te laten zien in een heuse show!

Vrijdag 28 oktober

Alle kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen zich hiervoor inschrijven door een
filmpje te uploaden op de website van CJG Rijnmond. Iedereen mag en kan
het bijbehorende feest bezoeken, waarvan de opbrengst gaat naar Stichting
Doe een Wens. Kijk snel op http://cjgrijnmond.nl/cjgsgottalent/ en schrijf je in!
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Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

Let op! In verband met de herfstvakantie zijn er in week 42 GEEN trainingen!
Start nieuwe schoolsport activiteiten
In de eerste week na de herfstvakantie (week 43) gaan we van start met de activiteiten
tennis en acrofit. Deze activiteiten worden aangeboden op de donderdag, van 14.30 tot
15.30 uur. Alle leerlingen die zich hiervoor hebben opgegeven krijgen een uitnodiging
voor de eerste training.
Dinsdag 1 november

Springtouwen in de supermarkt!
De Netto markt organiseert in de herfstvakantie een springtouwfeest in de
winkel! Alle kinderen mogen op dinsdag 18 oktober van 11.00 tot 12.00 uur
komen springen in deze supermarkt. Iedereen die meedoet krijgt van de
winkel een aardigheidje aangeboden.

Vader- en kindactiviteit
Woensdag 2 november
Vader- en kindactiviteit
14.30 – 15.30 uur
Locatie Carnissedreef

Donderdag 3 november

Vrijdag 4 november
Je hoeft je in de
herfstvakantie niet te
vervelen. TOS organiseert
ook deze vakantie weer heel
veel leuke activiteiten!

Wij vinden een goede betrokkenheid van ouders erg belangrijk voor de ontwikkeling van
onze leerlingen. Juf Adrie bedenkt en organiseert ieder schooljaar allerlei activiteiten om
die betrokkenheid te vergroten. Ook deze keer wordt er weer iets moois georganiseerd.
Deze keer speciaal voor vaders!
Wat?
: Sporten en Techniek
Voor wie?
: Alle vaders! De activiteit is voor alle leeftijden
Wanneer?
: Woensdag 2 november
Waar? : Locatie Carnissedreef
Hoe laat?
: 14.30 – 15.30 uur
Opgeven?
: Is niet nodig

