Nieuwsbrief 9
Datum:28 oktober 2016

Maandag 31 oktober
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur – Carnissedreef
14.30-15.30 uur
Extra gym voor de groepen 5,
6 en SK3: Streetdance

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Kijkdagen bij schoolzwemmen
De leerlingen van de groepen 5 en 6 en de schakelgroepen
hebben ook dit jaar weer schoolzwemmen. Voor u als ouder is
het misschien niet altijd duidelijk wat uw kind tijdens deze les
doet, hoever het al is en of er vooruitgang is.
Zwembad Charlois biedt de mogelijkheid aan ouders om te komen kijken bij de
zwemles van hun kind:

16.00 – 17.00 SSV Aikido

Wat?
Voor wie?
Wanneer?
Belangrijk

Dinsdag 1 november
14.30-15.30 uur
Extra gym voor de groepen
7, 8 en SK4: Streetdance

Woensdag 2 november
16.15-17.15 uur
SSV Voetbal

Donderdag 3 november
Koffieochtend voor ouders
08.30 uur - Fazantstraat
14.30 – 15.30 Schoolsport
Tennis (gymzaal) en Acrofit
(speellokaal)
16.00-18.00 SSV Basketbal

Vrijdag 4 november

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam





: Kijkdagen tijdens de lessen schoolzwemmen
: Ouders van de leerlingen
: Zie onderstaand schema
: Het zwembad heeft een aantal regels:

Wilt u tijdens de kijkdagen plaatsnemen op de tribune
Het is niet mogelijk om vragen te stellen tijdens de lessen
Als uw kind gaat afzwemmen (diploma zwemmen) mag u altijd komen kijken!
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Maaandag 7 november

Fazantstraat 105-107
010-4817135
3083 ZG
Rotterdam

Carnissedreef 2-4
010-4816966
3084 NN
Rotterdam

Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws

Start schoolfruit project

Schoolfruit 2016-2017
Ook dit schooljaar krijgen wij weer schoolfruit aangeleverd om kinderen
te stimuleren meer fruit en groenten te eten. Dit schooljaar start de
levering in week 45 (2016) en eindigt in week 15 (2017). U kunt vanaf
week 45 rekening houden met het volgende schema:

Dinsdag 8 november

WEEK 45 (2016)
TOT EN MET
WEEK 15 (2017)

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Zelf fruit of groente meegeven
Zelf fruit of groente meegeven
Fruit of groente van school
Fruit of groente van school
Fruit of groente van school

Schooldiëtiste

Woensdag 9 november

Leerlingen krijgen fruit
en/of groente van school

Aysel Yaramis is dit schooljaar als schooldiëtiste aan onze school
verbonden. Zij zal ouders van leerlingen die onder- of overgewicht
hebben begeleiden. U kunt ook zelf om informatie of begeleiding
vragen. Aysel is te bereiken via:
Telefoonnummer
E-mail

06 839 081 31
info@dietistenpraktijkdeva.nl

Uitval plusklassen
Komende week zullen de lessen van de plusklassen helaas niet
door kunnen gaan. De leerkrachten en leerlingen zijn hier
inmiddels over geïnformeerd, maar voor de zekerheid brengen wij
u hiervan ook nog via de nieuwsbrief op de hoogte. Wij hopen de
lessen zo spoedig mogelijk weer te kunnen hervatten.

Donderdag 10 november

Leerlingen krijgen fruit
en/of groente van school

PROJECTWEEK – PROJECTWEEK – PROJECTWEEK – PROJECTWEEK

Vrijdag 11 november

Over enkele weken is het zover: De eerst projectweek op De Kameleon! De leerkrachten
zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen en hebben er enorm veel zin in.
Hieronder vindt u belangrijke informatie voor deze week. Lees dit alstublieft goed door!

Leerlingen krijgen fruit
en/of groente van school

Wat?
Wanneer?
Thema?
Let op!!!

: Projectweek
: maandag 28 november tot en met vrijdag 2 december
: De ruimte
: De leerlingen zijn deze week IEDERE DAG om 15.30 uur uit

