Nieuwsbrief
2 november 2018
Goedemiddag
Afgelopen week werden wij geconfronteerd met het feit dat op beide locaties de verwarming kapot
was. De verwarming op locatie Bartokstraat 21 was snel gemaakt. Aan de van Brakelstraat heeft het
enkele dagen geduurd. Gelukkig is het daar ook gemaakt. Ik hoop dat we de komende winterperiode
goed doorkomen. We zijn echt toe aan nieuwbouw.
Bij deze nieuwsbrief nogmaals de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de OR en de
lezing. Tevens het verzoek om je aan te melden. In kader van de voorbereiding is het handig om te
weten hoeveel personen er ongeveer komen.
Verder in deze nieuwsbrief verschillende nieuwsitems over o.a. de nieuwbouw, het Nationaal
Schoolontbijt en Super Heroes.
Een fijn weekend.
Robert Everink

Tien-minutengesprekken
Het blijkt dat heel veel ouders allemaal op het zelfde moment een gesprek willen. Helaas lukt het ons
niet om alle wensen te honoreren. Wij hopen op jullie begrip.

Nieuwbouw
In de afgelopen week heeft de aannemer de betonnen fundering
aangebracht. Volgende week beginnen ze met het opmetselen
van de fundering en wordt er gestart met het leidingwerk wat
onder de funderingsplaten moet komen.
Er zal een tweede keet geplaatst worden van het installatiebedrijf.

Uitnodiging algemene ledenvergadering OR met gastspreker
Op donderdagavond 8 november houdt de OR haar algemene
ledenvergadering. Aansluitend is er een lezing over opvoeden in het
digitale tijdperk. Volgens ons een interessant onderwerp voor alle
ouders, omdat wij er allemaal mee te maken krijgen/hebben.
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie de uitnodiging en de extra
informatie over de lezing.
Wij hopen velen van jullie te zien.
Om in beeld te krijgen hoeveel personen er komen willen we graag dat jullie je aanmelden. Graag via
or@bsdekameleon.nl of als reply op deze nieuwsbrief.

Het Nationaal Schoolontbijt
Op vrijdag 9 november is het weer zover! De kinderen van IKC de Kameleon schuiven aan tafel voor
een gezond ontbijt. Ze leren hoe belangrijk het is om elke dag te ontbijten en wat je ’s ochtends het
beste kunt eten.
Het Nationaal Schoolontbijt is een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt. Dit jaar met nog meer
variatie in brood, beleg, zuivel, groente, fruit en thee. Het ontbijt dat wordt aangeboden voldoet aan
de nieuwste richtlijnen van het Voedingscentrum.
Dat is de garantie voor een gezonde start van de dag.
Graag willen wij dat de kinderen donderdag 8 november een bord, beker en
bestek meenemen naar school.
Wij wensen alle kinderen van de Kameleon een smakelijk en vooral gezond ontbijt.

Oproep groep 5 en 6
Groep 5 en 6 gaan de komende periode werken aan het VierKeerWijzer thema: ‘Vroeger was het
anders’. Voor de opdracht “De winkel van Sinkel” hebben we dozen, blikken en potten nodig om een
winkel van vroeger te maken.
Verder zijn we op zoek naar spullen van vroeger, zoals een oude telefoon, radio…..etc.
Ook zou het mooi zijn als we gezelschapsspelletjes mogen lenen die ouders/opa/oma vroeger
speelden.
Mochten jullie deze materialen hebben of spullen willen uitlenen, dan deze graag meegeven naar
school? Vragen over dit onderwerp kun je stellen aan Saskia en/of Ilse, de leerkrachten van groep 5
en 6.
Special Heroes groep 4 en 5
Zoals eerder in deze nieuwsbrief aangegeven, werken wij samen met de Stichting Special Heroes
Nederland. Special Heroes biedt sport en/of kunst & cultuur programma’s op scholen met de
volgende doelen:
 Kennis maken met de verschillende kunst en cultuur aanbieders bij ons in de buurt;
 Het aanbieden van extra bewegingslessen onder schooltijd door verenigingen uit de buurt;
 Na de lessen proberen om zoveel mogelijk leerlingen lid te laten worden van de vereniging of
cultuur aanbieder.

Vorig schooljaar hebben de kinderen van groep 6 deelgenomen aan judolessen. Het eerste project dit
schooljaar op onze school start volgende week. De kinderen uit de groepen 4 en 5 krijgen 3x onder
schooltijd les van Juliëtte Maarseveen van Theaterschool Luna. Hierin staat zang, dans en acteren
centraal. De ouders van de kinderen ontvangen hierover een brief.

Extra vrije dag groep 1 en 2
Woensdag 7 november hebben de kinderen van groep 1 en 2 een extra vrije dag. Op deze dag gaan
alle BHV-ers op herhalingscursus.

Hoofdluis
Afgelopen woensdag is de hoofdluiscontrole geweest. Gelukkig zijn we weer hoofdluisvrij!

Nieuw op de website
Op de website hebben wij bij laatste nieuws de volgende items geplaatst:
- Woensdagmiddag activiteiten Kulturhus
- Uitnodiging Kleuterkerkviering
- Workshop Science

3 november
7 november
8 november
9 november
13 en 14 november
17 november
22 november
27 november
29 november

Oud papier
Extra vrije dag groepen 1 en 2
Algemene ledenvergadering OR en lezing ‘Opvoeden in het digitale tijdperk’,
locatie Bartokstraat, aanvang 20.00 uur
Nationaal Schoolontbijt
Tien-minutengesprekken
Sinterklaas komt in Nederland aan
Team heeft een studiemiddag. De kinderen zijn vanaf 12.15 uur vrij
MR
Audit

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.

