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Goedemiddag
Gisteren hebben we samen Kerst gevierd. Mede door jullie hapjes en aanwezigheid was het weer
een fijn feest. De OR bedank ik voor hun hulp en inzet. Lijkt het je leuk om ook te helpen bij Kerst
volgend jaar? Meld je nu dan aan als lid van de OR. Zie onderstaande oproep.
Ik wens jullie, mede namens het team, de OR en de MR, een heel fijn kerstfeest, een goede
jaarwisseling en een ontspannende vakantie toe. Wij zien jullie graag op 7 januari weer op school.
Robert Everink

Gezocht: Ouders voor de oudervereniging
Er zijn nog enkele plekken vrij in onze OR.
Denk je: ‘Ik wil mijn steentje wel bijdragen aan onze school en kinderen?’ Aarzel dan niet en vraag
vrijblijvend meer informatie aan via: or@bsdedekameleon.nl
We vergaderen om de 2 à 3 maanden en verzorgen bijna alle denkbare activiteiten, van Sinterklaas
tot schoolreisje. Een voordeel is dat je bij activiteiten kunt helpen, waar normaal gesproken geen
ouders bij zijn.
Alvast bedankt namens de OR, kinderen en team.
Graag ook reacties van pappa’s, zodat de raad niet alleen uit
mamma’s bestaat.

Nieuwbouw
De bouw loopt nog steeds voorspoedig. De eerste dakplaten liggen erop. I.v.m. de kerstvakantie zijn
de komende 14 dagen geen werkzaamheden gepland. De bouw gaat op 7 januari verder.

Op tijd naar school
Helaas zien wij, met name aan de locatie Bartokstraat, dat er meerdere kinderen ’s morgens te laat
komen. Dit is niet alleen vervelend voor jullie eigen kind, maar zeker ook voor de leerkracht en de
andere kinderen in de groep. Het verstoort het leerproces van dat moment.
Als school hebben wij de verplichting om om 8.30 uur te beginnen. Tevens dient de directeur er op
toe te zien dat dit daadwerkelijk gebeurd. Indien dit te vaak voorkomt dient de directie de
leerplichtambtenaar van de gemeente Haaksbergen in te schakelen.
Hierbij willen wij, de ouders en de kinderen om wie het gaan, vragen om in het nieuwe
jaar met een goed voornemen te beginnen: Kom op tijd!

Leraren Ontwikkel Fonds (LOF)
Tjitske en Saskia, leerkrachten van groep 7 en 5, hebben samen een aanvraag ingediend bij het
Leraren Ontwikkel Fonds. Het LOF ondersteunt en verbindt leraren met goede initiatieven om het
onderwijs te verbeteren. De aanvraag is goedgekeurd en dat betekent dat zij subsidie, tijd en
begeleiding krijgen.
Hun aanvraag is erop gericht om een doorgaande lijn te ontwikkelen om het welbevinden van
kinderen, medewerkers en ouders binnen ons IKC te versterken.
Daarom zal er af en toe iemand een lesdag van hun overnemen, zodat zij daaraan kunnen werken. De
eerste dag is 14 januari 2019.
Wij zijn blij met hun initiatief en toekenning. We verwachten dat dit ons IKC en het onderwijs nog
sterker kan maken.

Lezen in de vakantie
Het is kerstvakantie! Even alle drukte achter je laten en
misschien wel samen met een stapel boeken wegkruipen
op de bank.
Elke dag (voor)lezen… We kunnen het niet genoeg herhalen…
Het is erg belangrijk voor de leesontwikkeling van kinderen:
dagelijks 15 minuten lezen/voorlezen. Ook in de vakantie.

22 december t/m 6 januari:
7 januari:
16 januari:
21 januari:
28 januari:
15 februari:
19 februari:
20 en 21 februari:
25 februari t/m 1 maart:

Kerstvakantie
Weer naar school
OR
MR
Basketbaltoernooi groep 7 en 8
Rapport mee naar huis
Vrije dag kinderen groep 1 en 2
Rapportgesprekken en definitief adviesgesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie

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.

