Nieuwsbrief
16 november 2018
Goedemiddag
Langzaam aan wordt het kouder. Vanmorgen was het een eerste echte koude start van de dag. Veel
kinderen op locatie van Brakelstraat hadden hierdoor koude vingers en oren. Ze waren er nog niet op
voorbereid. We moeten er met elkaar nog even aan wennen.
Morgen is voor veel kinderen een dag waar ze lang naar hebben uitgekeken: de aankomst van
Sinterklaas in Nederland en later op de dag in Haaksbergen. Ook De Kameleon viert dit feest. In deze
nieuwsbrief meer informatie hierover.
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie ook de notulen van de algemene ledenvergadering van de OR
en een inschrijfformulier voor de OR (zie verder in deze nieuwsbrief).
Een fijn weekend.
Robert Everink

Nieuwbouw
De bouw verloopt voorspoedig. Aanstaande dinsdag en woensdag worden de vloerplaten geleverd.
Hierdoor zullen op deze dagen een 15-tal vrachtwagens op de bouwlocatie komen om deze te
brengen en wordt er een kraan opgesteld om deze platen te leggen.
Als de vloerplaten liggen, gaan ze beginnen met de opbouw en zullen de contouren van de school
steeds duidelijker zichtbaar worden.
Vrijdag 23 maart gaan we om 11.00 uur met alle kinderen de bouw
bezoeken en vieren wij samen dat de ‘basis is gelegd’ van de
nieuwe school. Ook de wethouder, de bestuurders van Keender en
omwonenden zijn hiervoor uitgenodigd.
Vinden jullie het leuk om te kijken, dan zijn jullie van harte welkom.

Nieuws vanuit de OR
Op donderdag 8 november jl. heeft de algemene ledenvergadering (ALV) van de oudervereniging
plaatsgevonden. Hierin werd teruggeblikt op het afgelopen schooljaar.
De contributie voor de leden van de oudervereniging is voor dit schooljaar vastgesteld. In de bijlage
bij deze nieuwsbrief de notulen van de ALV met daarin nadere informatie over de contributie en
ander besproken punten. In januari 2019 zal de contributie van schooljaar 2018 – 2019 worden
geïnd.
Mochten jullie nog geen lid zijn dan kunnen jullie het inschrijfformulier hiervoor invullen, deze is
tevens bijgesloten bij deze nieuwsbrief.

Ouderavond
Ter afronding van de ouderavond van 8 november jl. willen wij bijgaande link over het onderwerp
‘opvoeden in het digitale tijdperk’ met jullie delen.
link naar de presentatie

Sinterklaas
De Sint is bijna in Nederland en hij komt natuurlijk ook een bezoekje brengen aan
onze school.
De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen van de Sint een cadeautje. De kinderen van
groep 5 t/m 8 gaan maandag 19 november lootjes trekken en krijgen € 6,00 om
voor diegene een cadeautje te kopen.
Op donderdag 22 november mogen alle kinderen op school de schoen zetten en
op dinsdag 27 november komen de strooipieten bij ons op school.
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vanaf maandag 3 december de surprises mee naar school
nemen, zodat we allemaal kunnen zien hoe mooi ze zijn geworden.
Op woensdag 5 december wordt Sinterklaas op de Kameleon locatie Bartokstraat verwacht.
Studiemiddag
Donderdag 22 november hebben alle kinderen vanaf 12.15 uur vrij. Deze middag hebben wij een
werk/studiemiddag. Deze staat in het teken van de toekomst van het IKC. Dit in kader van het
schoolplan wat wij voor de komende 4 jaren moeten ontwikkelen.

Groep 5 en 6
Vorige week kondigden wij het optreden van groep 6 in theater De Kappen al aan. Vanmorgen stond
onderstaand stukje in TC Tubantia!

Nieuw op de website
Op de website hebben wij bij laatste nieuws het volgende item geplaatst:
 De notulen van de algemene ledenvergadering van de OR

17 november
Sinterklaas komt in Nederland aan
22 november
Team heeft een studiemiddag. De kinderen zijn vanaf 12.15 uur vrij
23 november
Om 11.00 uur vieren we op de bouwlocatie dat de ‘basis is gelegd’.
27 november
MR
28 november
OR
29 november
Audit
1 december
Oud papier
5 december
Sinterklaas bezoekt ons IKC
20 december
Kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben de middag vrij
20 december
Kerstviering (tijden volgen nog)
22 december t/m 6 januari
Kerstvakantie
7 januari
Weer naar school

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken aangaande
jullie kind(eren) 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.

