Nieuwsbrief
12 oktober 2018
Goedemiddag
Zoals jullie misschien weten zijn wij opleidingsschool voor pabo studenten. Sinds twee weken zijn de
stagiaires weer begonnen. In deze nieuwsbrief stellen zij zich aan jullie voor. Verder in deze
nieuwsbrief informatie over de bouw en een vraag voor ouderhulp.
Denken jullie eraan dat wij woensdag een studiedag hebben en de kinderen op deze dag vrij zijn.
Ook komt de herfstvakantie al in zicht. Volgende week nog school en dan begint de herfstvakantie.
Ik wens jullie een heel fijn weekend toe en geniet van het zomerse weer.
Robert Everink

Nieuwbouw
Zoals jullie waarschijnlijk gezien hebben is de bouw van
ons nieuwe school daadwerkelijk begonnen.
Deze week is de bouwplaats ingericht en is de plek
uitgegraven waar de fundering gaat komen.
In overleg met de aannemer zal, als de vloerplaten er liggen,
een activiteit met de kinderen worden gehouden.
In kader van veiligheid hebben we in overleg met de aannemer afgesproken dat het leveren van
materialen niet tussen 8:15-8:30 uur en tussen 14:30-14:45 uur gebeurd. Daarnaast zullen alle
materialen op het bouwterrein zelf gelost worden.

Gezocht extra handen voor de hoofdluiscontrole groep.
De groep ouders die woensdags na elke vakantie de kinderen controleren op hoofdluis, heeft
versterking nodig. We zoeken voor beide locaties nog enkele ouders die ons daarbij willen helpen. De
controle is direct om 8:30 uur en duurt ongeveer 1 uur. Daarnaast is er soms een (her)controle als er
een hoofdluismelding is.
Deze controles moeten als “service” naar ouders worden gezien.
Op onze website staat het hoofdluisprotocol. Klik op deze link om dit te lezen.
Wil je meer informatie of heb je vragen? Inge Ordelmans coördineert het groepje en zij is te bereiken
via ingeraspe@gmail.com.

Voorleeswedstrijd
Op vrijdag 19 oktober vindt om 11:15 tot 12:00 uur de voorleeswedstrijd op onze school plaats.
Kinderen uit de groepen 7 en 8 mogen daar aan mee doen. Op dit moment wordt er al flink
geoefend. Per groep komen er twee winnaars uit die deelnemen aan onze voorleeswedstrijd. Een
jury zal bepalen wie de uiteindelijke winnaar wordt, die onze school gaat vertegenwoordigen tijdens
de Haaksbergse voorleeswedstrijd in theater de Kappen (februari/maart).

Wij stellen ons voor
Hieronder stellen onze pabo stagiaires zich aan jullie voor.
Ik ben Hermen Kramer, de nieuwe stagiair meester bij groep 1/2. Ik ben 19 jaar en doe dus de pabo
in Enschede. Hier zit ik ook op kamers. Ik kom oorspronkelijk uit Zelhem (dichtbij Doetinchem) maar
dat vond ik toch te ver reizen om in Enschede naar school te gaan. Ik hou erg veel van muziek en
speel zelf gitaar. Ik hoop de kinderen een leuke tijd te geven op het moment dat ik in de klas ben!
Hallo, ik ben Melissa Holtmaat, 17 jaar oud en woon in Neede. Afgelopen schooljaar heb ik mijn havo
diploma gehaald. Nu ben ik inmiddels begonnen aan het eerste jaar van de pabo. Ik ben aan de pabo
begonnen omdat ik het leuk vind om les te geven en met kinderen te werken. Ik loop nu stage in
groep 4.
Ik ben Merle Tenhagen. Ik ben 20 jaar en kom uit Rietmolen.
Ik ben tweedejaars van de opleiding pabo, de opleiding doe ik op het Saxion in Enschede.
Dit hele schooljaar loop ik stage op de Kameleon. Het eerst half jaar ben ik stagiaire in groep 8.
Mijn naam is Ellis, ik ben 19 jaar oud en kom uit Eibergen. In 2016 heb ik de Havo afgerond en heb
daarna de keuze gemaakt om voor de pabo te gaan, dit doe ik bij het Saxion in Enschede. Ik ben een
sportief iemand die van fietsen, schaatsen en wandelen houdt. Als u ooit vragen heeft, kunt u altijd
even langskomen. Op donderdag en vrijdag loop ik stage in groep 6. Ik hoop op een leuk en leerzaam
schooljaar bij de Kameleon!

Studiedag
Aanstaande woensdag 17 oktober organiseert de stichting Keender voor al haar
medewerkers een studiedag. Op deze dag is er geen school en hebben alle kinderen
een dag vrij.

17 oktober
22 t/m 26 oktober
31 oktober
1 november
3 november
13 en 14 november

Keender studiedag: alle kinderen vrij
Herfstvakantie
Groep 7 en 8 les van Bureau Halt
Groepen 1 en 2 een dag vrij
Oud papier
Oudergesprekken

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.

