Nieuwsbrief
28 september 2018
Goedemiddag
De afgelopen dagen stonden in het teken van de nieuwbouw en dan met name of de gemeenteraad
akkoord ging met de verhoging van het krediet. Zoals jullie uit mijn mail van gisteren konden lezen is
dit positief verlopen. We kunnen nu op volle kracht verder. Ondanks dat er nog niet zoveel zichtbaar
is, wordt er achter de schermen volop gewerkt aan de nieuwbouw. We hopen dat binnen nu en
enkele weken het ook zichtbaar wordt op de bouwlocatie. In het team zijn werkgroepen gevormd die
zich bezig houden met de inrichting van het buitenterrein en de binneninrichting. Ook is er een
eerste bijeenkomst geweest met de gemeente en een aantal omwonenden over de
verkeersafwikkeling rondom de nieuwe locatie. In de komende nieuwsbrieven zal ik jullie op de
hoogte houden van de ontwikkelingen t.a.v. de nieuwbouw.
Ik wens jullie een fijn weekend toe
Robert Everink

Kwink
Wij willen ervoor zorgen dat De Kameleon een veilig IKC is waar kinderen met plezier naar toe gaan.
In het afgelopen schooljaar hebben wij daar al veel stappen in gezet. Ondanks deze stappen waren
we op zoek naar een doorgaande lijn in het sociaal emotioneel leren van peuters tot groep 8. Door
de groepsbrede en preventieve aanpak van Kwink willen we de kinderen leren hoe ze moeten
omgaan met zichzelf en de ander. Door de regelmatige lessen leren de kinderen de noodzakelijke
kennis, houdingen en vaardigheden en hoe ze deze kunnen toepassen. Het doel is uiteindelijk om
pesten en verstorend gedrag te voorkomen en een veilige, leuke en sociale groep te krijgen.
Kwink werkt aan de hand van 5 bewezen
gedragscompetenties die beschreven staan in de
afbeelding hiernaast.
In de komende maanden gaan jullie via de kinderen
veel meer horen over de lessen die zij in de groep
krijgen over Kwink. Ook in deze nieuwsbrief zullen we
daar aandacht aan besteden.
Willen jullie meer weten over Kwink? Klik dan op
deze link. Hier vinden jullie informatie gericht op
ouders met een online magazine, koelkastposters,
filmpjes en liedjes.

Groep 1 en 2
Aanstaande maandag 1 oktober, hebben alle kinderen uit de groepen 1 en 2 een vrije dag.

Start Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober is de feestelijke opening van de Kinderboekenweek. Het thema is: Kom erbij!
Wij starten gezamenlijk op locatie Bartokstraat met de openingsdans “Kom erbij”. Kinderen uit de
groepen 6 t/m 8 lopen samen om 8.25 uur vanaf de van Brakelstraat naar de Bartokstraat. Kunnen
jullie ervoor zorgen dat die kinderen uiterlijk 8.20 uur op het schoolplein aan de van Brakelstraat
aanwezig zijn?
Ouders zijn natuurlijk van harte welkom om met ons mee te dansen….kijken mag natuurlijk ook…
Kom erbij!!
Na de opening vindt er een boekenruilbeurs plaats op locatie
Bartokstraat. De bedoeling van de boekenruilbeurs is dat elk kind één
mooi leesboek meebrengt naar school en dat ruilt voor een ander boek.
Zo heeft iedereen een “nieuw” boek om te lezen. De leesboeken voor de
ruilbeurs moeten uiterlijk dinsdag 2 oktober op school zijn.
Wij wensen iedereen een fijne Kinderboekenweek met heel veel leesplezier!

Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8
Het schoolvoetbaltoernooi dat gehouden wordt op 10 oktober is verplaatst naar woensdag 3 april
2019. De redenen hiervoor zijn o.a. dat er momenteel werkzaamheden zijn bij Bon-Boys, omdat er
een tweede kunstgrasveld wordt aangelegd en door de aanhoudende droogte zijn de overige velden
niet in goede conditie. En daarbij komt dat onze vakleerkracht gym ziek is. Hij is (mede)organisator
en spil in het geheel.

Gezocht ouders om te rijden en begeleiden voor groep 2
De groepen 2 gaan op vrijdag 5 oktober samen naar ‘t Grintenbosch. Op dit moment hebben zich nog
te weinig ouders aangemeld. Hierdoor weten wij niet zeker of deze activiteit kan doorgaan. Zijn er
nog ouders of grootouders die kunnen? We vertrekken om 10.15 uur en we zijn rond 12.00 uur weer
terug. Aanmelden kan bij Ans of Wilma.

Nieuw op de website
In de afgelopen dagen hebben wij de volgende informatie op de website geplaatst:
-

Workshop elektronica voor jongens en meisjes van 9 t/m 13 jaar;
Woensdagmiddagactiviteiten in het Kulturhus in oktober;
Bericht van de Katholieke Kerk over de Eerste Heilige Communie incl. aanmeldformulier.

Kijk op onze website voor meer informatie www.bsdekameleon.nl

1 oktober
3 oktober

Groep 1 en 2 een extra dag vrij
Start Kinderboekenweek om 8.35 uur op locatie Bartokstraat

5 oktober
6 oktober
12 oktober
17 oktober
22 t/m 26 oktober

Groep 2 Kabouterpad Grintenbosch
Oud papier
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.

