Nieuwsbrief
7 september 2018
Goedemiddag
Inmiddels zien wij dat de meeste kinderen het ritme weer te pakken hebben. Het is goed om te zien
dat er weer volop geleerd wordt.
Het is de wettelijke plicht van mij als directeur er op toe te zien, dat de kinderen die leerplichtig zijn
op tijd op school komen, zodat wij om half 9 met de lessen kunnen beginnen. Het is mooi om te zien
dat het bij de meeste ouders en kinderen goed gaat, maar voor sommigen is het nog wel lastig.
Met enkele ouders heb ik hierover al contact gehad. Te laat komen is voor
het kind zelf, maar ook voor de andere kinderen in de groep vervelend. Samen
moeten we ervoor zorgen dat dit zo weinig mogelijk gebeurd.
Een heel fijn weekend.
Robert Everink

Uitnodiging informatie inloopavond
Aanstaande woensdag 12 september organiseren wij tussen 17.00-19.00 uur een informatie
inloopavond voor alle kinderen en hun ouders. Het doel is dat de kinderen hun ouders, broers en
zussen informeren over wat zij dit schooljaar gaan doen en leren. Tevens is/zijn de leerkracht(en)
aanwezig om vragen te beantwoorden en draait er een presentatie op het digibord met aanvullende
informatie. Op deze manier kunnen ook broers en zussen in elkaars groep kijken.
Jullie kunnen zelf besluiten hoe laat jullie komen en hoe laat jullie weggaan.
Deze week hebben jullie via je kind(eren) persoonlijk een uitnodiging ontvangen.
Graag zien wij jullie op deze middag/avond.

Vrije dag groep 1 en 2
In de schoolgids staat vermeld, dat op maandag 1 november de groepen 1 en 2 een extra vrije dag
hebben. Dit moet niet maandag, maar donderdag 1 november zijn. De eerste extra vrije dag voor
deze groepen is op maandag 1 oktober a.s.

Studiedag
De eerste studiedag van het team is op dinsdag 18 september a.s. Op deze dag zijn alle kinderen vrij.

Commissie Samenleving gemeente Haaksbergen
Dinsdagavond wordt in de Commissie Samenleving het voorstel van burgemeester en wethouders
besproken om het krediet te verhogen voor de nieuwbouw van onze school. Doel
van deze bijeenkomst is dat de commissie een advies formuleert aan de raad.

Opvang
Zijn jullie op zoek naar buitenschoolse opvang, voor zowel voor- als na 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 weken is er regelmatig informatie geplaatst over verschillende soorten cursussen.
Ook hebben wij diverse folders uitgedeeld. Deze week is er informatie geplaatst over de online
cursus Typetuin.
Kijk op onze website voor meer informatie www.bsdekameleon.nl

8 september
12 september
18 september
20 september
1 oktober

Oud papier
Informatie inloop avond 17.00-19.00 uur
Studiedag team. Alle kinderen vrij
Technobiel voor de groepen 7 en 8
Groep 1 en 2 zijn een extra dag vrij

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.

