Nieuwsbrief
21 september 2018
Goedemiddag
De eerste 4 weken van het schooljaar zijn alweer voorbij. In de afgelopen periode heeft naast het
opstarten van de groep en het schoolse leren tijden de Gouden Weken, ook het kennismaken met
elkaar centraal gestaan. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw:
de leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn
daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat. De komende
weken zullen we daar nog volop aandacht aan besteden.
Afgelopen dinsdag waren alle kinderen wegens een studiedag vrij. Het was een zonnige en warme
dag en we hopen dat jullie genoten hebben!
Tijdens de studiedag hebben wij een inhoudelijke verdieping gemaakt in het werken met
VierKeerWijzer, waar jullie in het komende schooljaar meer van gaan horen en ervaren. Verder
hebben we een besluit genomen op welke wijze wij vorm en inhoud gaan geven aan het sociaal
emotionele leren van kinderen. Hierover in de volgende nieuwsbrief meer informatie.
Ik wens jullie namens het team een prettig weekend toe.
Robert Everink

Herhaalde oproep: Enquête OR over gezinsavond
In de nieuwsbrief van vorige week stond onderstaande oproep. Helaas hebben nog
weinig ouders deze online enquête ingevuld. Daarom deze herhaalde oproep.
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

Kinderraad
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief konden lezen zijn er deze week Kinderraadsverkiezingen
gehouden. De volgende leerlingen zijn gekozen: Jesse uit groep 5, Annelot uit groep 6, Sam uit
groep 7 en Marell uit groep 8. Wij wensen hen een goede en fijne tijd toe in de Kinderraad.

Week Tegen Pesten
Deze week is de landelijke Week Tegen Pesten. Dit jaar is het georganiseerd rond het thema ‘Laat je
zien!’ En daarmee bedoelen ze de leerkracht. Kinderen moeten weten dat ze hun leerkrachten
kunnen vertrouwen, hen weten te vinden en om hulp durven te vragen bij het pesten.

Vertrouwen is daarbij van groot belang. Wederzijds vertrouwen staat hierbij centraal.
Kim van den Berg, onze anti-pest coördinator is deze week in alle groepen geweest om aandacht te
vragen voor het onderwerp en om haarzelf voor te stellen aan de kinderen.

Kinderpostzegels
Aanstaande woensdag 26 september gaat om 12.00 uur de landelijke kinderpostzegelactie van start.
De kinderen uit groep 7 en 8 zijn jaarlijks actief om deze te verkopen. De
kinderen uit deze groepen zijn deze dag om 12.00 uur vrij.

Oproep groep 3 en 4
In oktober starten wij met het thema “boeken” van de methode VierKeerWijzer.
Voor dit thema zijn wij op zoek naar natuurtijdschriften, waaruit de kinderen mogen knippen.
Graag inleveren bij de leerkrachten van groep 3 en 4.
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Groep 3 bezoekt de voorstelling ‘De kleine vuurtorenwachter’ in theater de
Kappen
Groep 6 workshops n.a.v. het bezoek aan het Achterom
Start Kinderpostzegelactie
Groep 1 en 2 bezoeken de voorstelling ‘De grote haay’ in theater de Kappen
Groep 1 en 2 hebben 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.

