Nieuwsbrief
14 september 2018
Goedemiddag
Afgelopen woensdag was de eerste inloop informatieavond op De Kameleon. We zagen dat veel
ouders en kinderen aanwezig waren. We hebben goede reacties ontvangen van kinderen en ouders.
Daar zijn wij erg blij mee en hebben deze avond als zeer positief ervaren. Het is mooi om te zien hoe
kinderen hun ouders, broers en zussen informeren over wat zij doen en leren op school. Sommige
leerkrachten hebben de PowerPoint presentatie al naar ouders gemaild. Hebben jullie die nog niet
ontvangen en hebben er wel behoefte aan, vraag het aan de leerkracht.
In deze nieuwsbrief staat veel informatie. Onder andere over de Kinderraad en veel praktische
informatie vanuit verschillende groepen (zie ook in het item ‘Agenda’). De OR informeert jullie over
een enquête die zij binnenkort gaan houden en over de algemene ledenvergadering, die wordt
gehouden in combinatie met een ouderavond op 8 november.
Veel leesplezier en alvast een mooi weekend gewenst.
Robert Everink

Kinderraad
Een van de taken van school is om actief burgerschap te ontwikkelen bij kinderen. Onder
burgerschap wordt verstaan het actief kunnen en willen deelnemen aan de samenleving.
Binnen het IKC werken wij daaraan op verschillende manieren. Onder meer bij VierKeerWijzer komt
dit aan bod. Binnenkort gaan we een besluit nemen over een methodiek voor sociaal emotioneel
leren waarin dit aan bod komt.
Een andere manier om te werken aan actief burgerschap is door middel van een kinderraad.
Afgelopen donderdag hebben de kinderen in de groepen 5 t/m 8 een presentatie van Robert gehad
over de kinderraad. Het doel hiervan was om kinderen te informeren. Kinderen die interesse hebben
in de kinderraad, kunnen zich verkiesbaar stellen. Van elke groep zal één leerling in de kinderraad
zitting nemen. Wij beginnen met de groepen 5 t/m 8. Op 19 september zijn er in die groepen
verkiezingen. Degene die gekozen is, komt in de Kinderraad. De kinderraad vergadert maandelijks
met Robert en bespreekt daarin punten.
Doel van de Kinderraad is:
 Meedenken in de schoolorganisatie;
 Tonen van verantwoordelijkheid;
 Kwaliteit van de school bevorderen;
 Vertegenwoordigen van alle kinderen van de school;
 Ervaringen op doen in het vergaderen.
De gekozen kinderraad zal zich in de komende maand voorstellen in deze nieuwsbrief.

Vooraankondiging Algemene ledenvergadering OR/ouderavond
Op donderdagavond 8 november is de algemene ledenvergadering van de OR.
Aansluitend aan de ALV is er een ouderavond/gastspreker. Het onderwerp is 'opvoeden in het
digitale tijdperk'.
Willen jullie deze avond alvast noteren in jullie agenda? Een uitnodiging volgt te zijner tijd.

Enquête OR over gezinsavond
Afgelopen schooljaar was de eerste gezinsavond van De Kameleon. Deze avond heeft verdeelde
reacties opgeroepen. De OR heeft samen met het team deze avond geëvalueerd. Hieruit kwam naar
voren dat wij van ouders graag willen weten of er behoefte is aan een gezinsavond en wat de inhoud
daarvan kan zijn. Daartoe is een online enquête ontwikkeld. Wij willen u vragen deze enquête
digitaal in te vullen. De uitkomst zullen wij met u delen en nemen wij mee in onze planning.
Om de enquête in te vullen klik je op onderstaande link of kopieer je deze in jouw browser.

https://goo.gl/forms/me2H5TEbbozkNI762

Fietscontrole locatie van Brakelstraat.
Maandagmorgen worden alle fietsen van de kinderen op locatie van
Brakelstraat gecontroleerd door Veilig Verkeer Nederland. Wij vragen
jullie om maandag de kinderen met de fiets naar school te laten
komen.

Vakleerkracht gym
Fred Sterenborg is onze vakleerkracht gym. Elke maandagmiddag en donderdagmorgen geeft hij
gymles. Helaas heeft Fred zich vorige ziek gemeld. Naar verwachting blijft hij zeker de komende
periode ziek. Wij wensen hem hierbij van harte beterschap en een goed herstel toe. Op
maandagmiddag hebben wij een vervanger gevonden. Op donderdag geeft de eigen leerkracht, i.s.m.
een stagiaire van de sportopleiding, de gymlessen.

Studiedag
Dinsdag 18 september a.s. heeft het team een studiedag. Op deze dag zijn
alle kinderen vrij. De peuterspeelzaal is gewoon open.
Tijdens deze studiedag staat de ochtend in het teken van VierKeerWijzer en
‘s middag bespreken wij ons jaarplan en krijgen wij informatie over een
methodiek over sociaal emotioneel leren.

Staking schooldirecteuren
In de afgelopen maanden is er actie gevoerd in het onderwijs. Actie om ervoor te zorgen dat de
werkdruk vermindert en de lonen omhoog gaan, heeft tot resultaat geleid. Inmiddels zijn er
werkdrukgelden beschikbaar gesteld (zie ook onze nieuwsbrief van 31 augustus jl.) en worden de
lonen verhoogd.
Schooldirecteuren en onderwijsondersteunend personeel profiteren maar zeer beperkt van deze
loonsverhoging. Hierdoor kan het voorkomen dat leerkrachten nu meer verdienen dan de directeur.
De vakbonden hebben opgeroepen om in actie te komen.
Afgelopen woensdag was er een actiedag van schooldirecteuren. De
kinderen, leerkrachten en ouders hebben hiervan in ons IKC niets gemerkt.
De reden hiervan is dat Robert wel achter de actie staat, maar het gekozen
actiemiddel ‘brandalarm’ niet passend vindt. Afgaan van het brandalarm is
volgens hem alleen te gebruiken als er een alarmerende situatie is en niet
voor een ludieke actie.
Wij hopen dat jullie de mogelijke komende acties ondersteunen.

Groep 6
Op woensdag 19 september brengt groep 6 een bezoek aan de kunstzaal het Achterom en het
Kulturhus in het kader van het project Zien & Doen. Het thema is: ‘Vriendschap’.
Op woensdag 26 september doen ze mee aan de workshops in het kader van dit project. De opdracht
in de workshop zijn verwant aan de kunst in de galerie.
Groep 7
Donderdag 20 september bezoekt groep 7 de Technobiel. We zoeken twee
ouders die ons hierbij willen begeleiden. We fietsen om 08:15 uur weg van
school en zijn tegen 10:30 uur terug. Aanmelden kan via de leerkracht.
Groep 8
Groep 8 werkt aan het VierKeerWijzer thema: ‘Rechten van de natuur’. De opdracht van Jette, Sem,
Anne en Marell is om een lege flessen inzamelingsactie te organiseren om geld op te halen voor een
goed doel dat past binnen dit team. Zij hebben voor onderstaande actie gekozen.
Wij zijn kinderen van Groep 8 van de basisschool de Kameleon uit Haaksbergen gevestigd aan de van
Brakelstraat 3. Om onze school een schone en frisse uitstraling te geven willen wij lege flessen en
bierkratten inzamelen. Met het statiegeld dat we hiermee ontvangen kunnen we onze school schoner
maken en zorgen dat afval gescheiden wordt. Om dit te doen hebben we natuurlijk lege flessen nodig
en bierkratten als dat kan… wij willen jullie vragen als jullie lege flessen of bierkratten hebben, dat in
te leveren bij de gelegen bakken die hiervoor klaarstaan. U zou ons heel erg helpen hiermee. Het doel
van onze flessen actie is voor onze nieuwe school. Wij willen er graag voor zorgen dat onze nieuwe
school een schone school wordt. En van het geld wat we ophalen willen we graag vuilnisbakken etc.
aanschaffen. B.V.D

17 september
18 september
19 september
19 september
20 september
20 en 21 september

Fietscontrole groep 6 t/m 8
Studiedag team. Alle kinderen vrij
Groep 6 bezoekt galerie het Achterom
Groep 8 Bomenpaspoort Grintenbosch
Groep 7 en 8 bezoeken het Technobiel
Robert afwezig i.v.m. directie tweedaagse Keender

24 september
26 september
27 september
1 oktober
3 oktober
5 oktober
6 oktober
10 oktober
12 oktober
17 oktober
22 t/m 26 oktober

Groep 3 bezoekt de voorstelling ‘De kleine vuurtorenwachter’ in theater de
Kappen
Groep 6 workshops n.a.v. het bezoek aan het Achterom
Groep 1 en 2 bezoeken de voorstelling ‘De grote haay’ in theater de Kappen
Groep 1 en 2 zijn een extra dag vrij
Start Kinderboekenweek
Groep 1 en 2 Kabouterpad Grintenbosch
Oud papier
Groep 7 en 8 Voetbaltoernooi
Groep 4 Dierenpad Grintenbosch
Keender studiedag: alle kinderen vrij
Herfstvakantie

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.

