Nieuwsbrief
15 februari 2019
Goedemiddag
Afgelopen maandag was er een inloopavond voor ouders en buurt. De aanwezigen hebben zich laten
informeren over de plannen van de gemeente t.a.v. de verkeersafwikkeling op de
Bartokstraat/Wagnerstraat. Ook hebben we het schoolpleinontwerp laten zien en veel van de
materialen die gebruikt gaan worden in de nieuwbouw. Ik vond het jammer dat er maar een kleine
groep ouders aanwezig waren.
Het ontwerp van het schoolplein ontvangen jullie als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Woensdagmorgen was wethouder Arja ten Thije op bezoek. Zij heeft zich laten informeren over de
ontwikkeling van het integraal kindcentrum. Zij was zeer geïnteresseerd en heeft een aantal
knelpunten, die wij nu nog ervaren, meegenomen.
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond vermeld, neem ik vrijdagmorgen 22 februari ’s morgens
afscheid van de kinderen. ‘s Middags wil ik jullie de mogelijkheid bieden om informeel afscheid van
mij te nemen. Ik ben deze middag tussen 14.30-15.30 uur op locatie Bartokstraat aanwezig.
Misschien tot dan!
Vandaag nemen de kinderen hun rapport mee naar huis.
Het beloofd een mooi en zonnig weekend te worden.
Ik wens jullie dan ook een heel fijn weekend toe.
Robert Everink

Carnaval
Op maandag 4 maart a.s. viert De Kameleon carnaval! Alle kinderen komen om 8:30 uur verkleed op
school op de eigen locatie.
Om 9:30 uur gaan we vanaf de Bartokstraat in optocht naar de van Brakelstraat. De kinderen van
groep 6 t/m 8 sluiten vanaf De Els aan in de optocht. We lopen achter de echte carnavalswagen
TROLLS! Heel fijn dat carnavalsgezelschap de Boer van Langel speciaal hiervoor kan komen. We
nodigen iedereen uit om naar onze optocht te komen kijken.
Van 10:30 tot 12:00 uur is er voor alle kinderen een spellencircuit op locatie van Brakelstraat. We
vinden het fijn dat we hiervoor al een aantal hulpouders hebben. De groepjes bestaan uit
kinderen van groep 1 t/m 8. Voor drinken en iets lekkers
wordt gezorgd. De kinderen hoeven deze dag dus geen eten en drinken
mee te nemen voor de ochtendpauze. Wel voor de lunch natuurlijk.
Vanaf 12:00 uur gaan de kinderen terug naar hun groep,
per locatie is er dan een eigen programma.

Nieuwbouw
Zoals jullie wellicht gezien hebben, is er veel
bedrijvigheid rondom de nieuwbouw. Het
wordt steeds beter zichtbaar hoe de school er uit
gaat zien. De verwachting is, dat vandaag de isolatie
op het hoge dak geplaatst wordt. Binnen wordt het
leggen van de vloerverwarming voorbereid.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief sturen we jullie ook het definitieve ontwerp van ons nieuwe
schoolplein mee. Zoals jullie kunnen zien wordt het een groen schoolplein. De kinderen hebben
enthousiast gereageerd op het ontwerp. Bijna al hun wensen komen terug in het ontwerp. In overleg
met het team en de Kinderraad is besloten om volgend schooljaar voor het voetballen gebruik te
maken van het sportveld naast sporthal de Els. Tegen die tijd horen jullie hier meer over hoe we dit
praktisch gaan organiseren.

Voorleeswedstrijd
Afgelopen woensdag heeft Arisha uit groep 8 onze school op een voortreffelijke
manier vertegenwoordigt bij de voorleeswedstrijd in theater De Kappen.
Helaas heeft zij niet gewonnen, Maar we zijn trots op haar prestatie.

BSO
Hierbij kunnen wij jullie vertellen dat het nu zeker is dat na de zomervakantie de
BSO start bij IKC De Kameleon. Mogelijk kunnen we al na de meivakantie starten.
We zijn nu volop bezig om de vergunningen te regelen.

Extra vrije dagen groep 1 en 2
De kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben dinsdag een extra vrije dag.

Open dag
Op donderdagmorgen 21 februari 2019 organiseren wij tussen 8.30-12.00 uur een open dag. De open
dag is op locatie Bartokstraat. Deze morgen is speciaal bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar
peuteropvang en/of een basisschool.

Tevredenheidsonderzoek
Om de twee jaar houden wij een tevredenheidsonderzoek. Twee jaar geleden was er een groot
onderzoek, nu houden we na de voorjaarsvakantie een klein tevredenheidsonderzoek. Dat betekent
dat medewerkers en kinderen uit de groepen 6 t/m 8 een vragenlijst mogen invullen. De ouders van
de kinderen hebben deze week hierover een mail ontvangen.

Nieuw op de website
Op de website hebben wij bij ‘Laatste nieuws’ het volgende item geplaatst:
 Kroamschudd’n in de schaapskooi

19 februari
20 en 21 februari
21 februari
23 februari
25 februari t/m 1 maart
4 maart
5 maart
11 maart
21 maart

Vrije dag kinderen groep 1 en 2
Rapportgesprekken en definitief adviesgesprekken groep 8
Open dag 8.30-12.00 uur, locatie Bartokstraat
Oud papier
Voorjaarsvakantie
Carnaval
MR
OR
Stembureau Verkiezingen Provinciale Staten, locatie Bartokstraat 21

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.

