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Goedemiddag
Vanmorgen hebben de kinderen genoten van het ontbijt op school. Het was niet alleen lekker en
gezellig, maar wij hebben ook aan de kinderen laten zien en laten ervaren, dat een goed ontbijt
belangrijk is voor een goede start van de dag.
Gisteravond was de algemene ledenvergadering van de OR. Verschillende zaken zijn besproken,
waaronder de financiën en de hoogte van de ouderbijdrage voor dit schooljaar. Zodra de notulen van
deze vergadering klaar zijn, zal ik deze aan jullie mailen.
Tijdens het tweede gedeelte van de avond was er een lezing over ‘Opvoeden in het digitale tijdperk’.
Een interessante, maar zeker ook praktische lezing waarbij er voor ouders veel tips werden gegeven
over hoe om te gaan met allerlei zaken betreffende internet, sociale media, games en telefoons. De
boodschap van de avond was: ‘Kinderen zijn wel handig met internet, maar nog niet altijd verstandig.
Begeleid ze pro-actief en geef het goede voorbeeld’.
Ik wens jullie een fijn weekend toe.
Robert Everink

Nieuwbouw
Afgelopen dagen zijn de funderingen opgemetseld,
is de berg met zwart zand afgevoerd en is gestart met
het leidingwerk. Volgende week zullen ze daarmee
verder gaan.

Groep 6 zoekt kleding
Maandag 19 november geeft groep 6 een voorstelling in theater de Kappen vanuit het project ‘Leu
Oet Twente, Leuke Leu’. Het thema voor dit jaar is: ‘Boerenbrulft’. Voor deze voorstelling zoeken we
nog kleding die horen bij dit thema. Denk daarbij aan boerenkieltjes, donkere jurken en/of rokken
van vroeger. Deze voorstelling sluit mooi aan bij ons thema ‘Vroeger was het anders’ van Vier Keer
Wijzer. Hebben jullie nog van deze kleding en mogen wij die lenen, dan zijn wij daar erg blij mee.
Groep 5 van Saskia gaat deze voorstelling bezoeken.

Op zoek naar peuteropvang?
De komende weken worden er in de wijken de Els en de Pas een flyer verspreid met onderstaande
tekst. Kennen jullie mensen die nog op zoek zijn naar peuteropvang. Willen jullie dan deze informatie
delen?
Integraal kindcentrum De Kameleon biedt 4x in de week peuteropvang bij u in de buurt! Ook bieden
wij basisonderwijs en buitenschoolse opvang.
Binnen het integraal kindcentrum (IKC) De Kameleon stellen we de ontwikkeling van het kind
centraal! Hiertoe verbinden we kinderopvang, basisonderwijs en zorg met elkaar. Zo kan het kind zich
optimaal ontwikkelen binnen een vertrouwde omgeving.
Wij werken intensief samen vanuit één visie met één team van professionele medewerkers. Dit biedt
kinderen houvast en vanuit die veiligheid ontwikkelen kinderen zich beter.
Als blijkt dat extra hulp nodig is, dan kan dat ook in het IKC. Denk hierbij bv. aan fysiotherapie of
logopedie.
Interesse?
IKC De Kameleon aan de Bartokstraat heeft nog peuteropvang plekken vrij op maandag-, dinsdag-,
donderdag- en vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 11.30 uur.
Meer informatie: https://bsdekameleon.nl/kinderopvang/ , kom langs: Bartokstraat 19/21 of bel naar
053-5722874 of 053-2204501.
Graag tot ziens!
Nieuw op de website
Op de website hebben wij bij laatste nieuws het volgende item geplaatst:
 Een uitnodiging van het Assink Lyceum voor een ouderavond dat gaat over pesten.

13 en 14 november
17 november
22 november
27 november
29 november

Oudergesprekken
Sinterklaas komt in Nederland aan
Team heeft een studiemiddag. De kinderen hebben 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.

