Nieuwsbrief
31 augustus 2018
Goedemiddag
De eerste schoolweek is voorbij. Het is fijn om alle kinderen weer terug te zien. Langzaam aan zien
we dat het dagritme weer ‘gewoon’ wordt.
In de komende periode wordt naast lezen, rekenen en taal ook gewerkt aan de groepsvorming. Dat is
elk schooljaar een belangrijke fase. Deze periode noemen wij ook wel de ‘Gouden weken’. In deze
weken staat het leren kennen van elkaar centraal. Daarnaast worden er groepsafspraken gemaakt en
worden de schoolafspraken opnieuw besproken.
Dit schooljaar is het jaarthema: ‘Samen zijn wij verantwoordelijk voor De Kameleon’.
Gisteren hebben wij in de openingsviering hier aandacht aan besteed, met name
met z’n allen verantwoordelijk zijn voor het netjes houden van de
groep en de school. Duidelijk werd dat we allemaal heel
goed weten hoe het moet. Maar er ook naar handelen is de uitdaging voor ons allen.
Namens het team van IKC De Kameleon wens ik jullie een heel fijn weekend toe.
Robert Everink

Adressenlijsten groepen
Deze week kwam de vraag of er groepslijsten worden verspreid. In verband met de wet AVG
(Algemene verordening persoonsgegevens) gaan wij dat niet meer ongevraagd doen.
Ouders die graag een groepslijst van hun kind willen ontvangen, kunnen dit aangeven bij de
leerkracht of via mail aan de directie. Wij zorgen ervoor dat je de groepslijst per mail ontvangt.
Afgelopen schooljaar hebben bijna alle ouders de AVG toestemmingsverklaring ingevuld. Daarop
hebben ouders aangegeven of de adresgegevens wel/niet gedeeld mogen worden. In de
groepslijsten zal daar rekening mee worden gehouden.
Enkele ouders hebben de ingevulde verklaring nog niet aan ons teruggegeven. De betreffende ouders
zullen nogmaals deze verklaring ontvangen.

Werkdruk
Zoals jullie wellicht via de media of van ons hebben gehoord, is er in het
basisonderwijs geld door de Overheid beschikbaar gesteld om de werkdruk te
verlagen. De leerkrachten hebben ervoor gekozen om deze gelden in te zetten voor
extra personeel. Met als doel om de leerkrachten 1x in de 3 of 4 weken een dag te
laten vervangen. De leerkrachten kunnen dan deze dag gebruiken om te werken aan
hun administratie, lessen voorbereiden, overleg voeren met de intern begeleider etc.
Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8. Ria en Wendy gaan deze vervanging doen.
De leerkrachten uit de groepen 1 en 2 gebruiken hiervoor de dagen waarop de
kinderen uit hun groep extra vrij zijn.

Hoofdluiscontrole
Afgelopen woensdag zijn alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Gelukkig bleek dat alle kinderen
hoofdluis vrij zijn. Wel zijn er bij enkele kinderen neten gevonden. De betrokken ouders zijn
geïnformeerd. Belangrijk blijft om regelmatig te controleren en te kammen.
De volgende hoofdluiscontrole is de woensdag na de herfstvakantie.

Groep 1/2 a
Wilma heeft, buiten de schoolvakanties om, 10 dagen vrij. In dit schooljaar zal dat met name op de
woensdag zijn. Op deze dagen zal Ans de groep vervangen. Aanstaande woensdag is de eerste dag.

Open monumentendag
De kinderen uit de groepen 7 en 8 doen mee met de open monumentendag
op vrijdag 7 september die speciaal in Haaksbergen wordt georganiseerd door
de Historische Kring. Groep 7 bezoekt de particuliere begraafplaats aan de
Spoorstraat. Groep 8 bezoekt het historisch archief in de kelder van het
gemeentehuis.

Opvang
Zijn jullie op zoek naar buitenschoolse opvang, zowel vóór als ná schooltijd?
Klik dan op deze link voor meer informatie , de mogelijkheden en tarieven. Of maak een afspraak met
Robert. We willen zo snel mogelijk starten.
Er zijn ook nog plekken vrij in de peuteropvang groep. Indien ouders hiervoor interesse hebben
kunnen zij contact opnemen met Robert.

Nieuw op de website
In de afgelopen dagen hebben wij de volgende berichten op de website geplaatst:
Informatie over de zwem4daagse, de Kennedy minimars, Dance Haaksbergen Dance en het aanbod
van de woensdagmiddagactiviteiten van het Kulturhus. Allemaal leuke en/of sportieve activiteiten
voor kinderen.
Kijk op onze website voor meer informatie www.bsdekameleon.nl

7 september
8 september
12 september

Open monumentendag voor groep 7 en 8
Oud papier
Informatie inloop avond 17.00-19.00 uur

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken aangaande
jullie kind en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze vragen aan ons te
stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

