Nieuwsbrief
05 april 2019
Goedemiddag
We kunnen terugkijken op een heel sportief voetbaltoernooi van groep 7 en 8,
wat een goed samenspel hebben we gezien.
Het wordt een prachtig zonnig weekend, geniet er lekker van!
Nardy te Koppel
Nieuwbouw
Op dit moment wordt er met name aan de binnenkant van ons nieuwe gebouw gewerkt.
Vorderingen zijn dan ook niet meer zo zichtbaar.
Wij hebben de laatste weken verschillende beslissingen genomen voor de inrichting van de nieuwe
school. Zo is er een keuze gemaakt in smartborden voor alle groepen. Smartborden zijn de opvolgers
van de huidige digiborden. Ook weten we nu welk schoolmeubilair er in alle groepen gaat komen, is
de nieuwe keuken uitgezocht en hebben we de inrichting voor de speelzaal bepaald. Naast nieuw
meubilair nemen we ook wat van het huidige meubilair mee naar de nieuwe school, met name voor
de inrichting van de kantoren, spreekkamers en techniek ruimte. Ook de twee leerpleinen richten we
eerst in met het bestaande meubilair. We willen eerst
ervaren op welke wijze wij de ruimtes gaan gebruiken
en welk meubilair wij daarvoor nodig hebben. In de
komende jaren zullen we dan de leerpleinen opnieuw
inrichten.
Juffendag
Afgelopen woensdag hebben wij juffendag gevierd. Iedere groep heeft een workshop aangeboden
gekregen vanuit Kaliber. Voor groep 1, 2, 3 was dit een workshop ‘bewegen op muziek’, voor groep 4,
5, 6 een workshop ‘theater’, groep 7 heeft bodypercussie gedaan en groep 8 heeft fanatiek gedanst
tijdens de HipHop workshop.
Alle juffen zijn goed verwend door de leerlingen. Dank jullie wel!
Typeles Ravizza
Voor twee weken terug hebben de kinderen een brief meegekregen over de typeles
van Ravizza die volgend schooljaar op onze school aangeboden wordt. Heb je
belangstelling maar ben je vergeten om je kind op te geven? Opgeven kan nog
steeds. Deze week is er nog het voordeel dat kinderen van onze school voorrang
krijgen met plaatsing in de groep aansluitend na schooltijd.
Handbaltoernooi
Woensdag 10 april doen de kinderen van groep 7 en 8 mee met het handbaltoernooi. Dit toernooi
wordt gespeeld op het terrein van Bon Boys.

De kinderen van groep 7 worden om 12.45 uur bij Bon Boys verwacht. Zij zijn iets eerder uit dan
normaal. Om 12.00 uur zijn de kinderen van groep 7 vrij.
De kinderen van groep 8 worden om 14.10 uur verwacht bij Bon Boys.
Denkt u eraan dat waardevolle spullen (geld, sieraden, mobiele telefoons) thuis gelaten worden?
Voetbaltoernooi
Afgelopen woensdag hebben groep 7 en 8 gevoetbald tijdens het jaarlijkse
voetbaltoernooi. Eén van de teams van groep 7 heeft het gered tot de
kwartfinale, helaas verloren zij deze wedstrijd. Eén van de teams van groep 8
heeft het gered tot de halve finale. Jammer genoeg verloren zij deze.
Wij kijken terug op een geslaagd toernooi!
Coaches, scheidsrechter en supporters bedankt!
CITO
Dinsdag 16 en woensdag 17 april is het weer zover; de Centrale Eindtoets voor groep 8.
Op deze 2 dagen zullen de leerlingen van groep 8 de Eindcito maken.
Hoewel het advies voor de meeste leerlingen al vast staat, is het toch altijd een spannend moment.
De afgelopen tijd hebben de leerlingen “geoefend” met oude Cito-toetsen om de vraagstelling te
bekijken. Dit ging al erg goed, dus we hebben er alle vertrouwen in dat de leerlingen wederom het
beste uit zichzelf zullen halen.
We wensen de leerlingen van groep 8 veel succes!
Herhaalde oproep: hulpouders gezocht Koningsspelen
Op vrijdag 12 april vieren wij Koningsdag met een spelletjescircuit. Om die ochtend
goed te laten verlopen, hebben wij veel hulp nodig. Ondertussen hebben zich al
enkele ouders opgegeven, dank hiervoor. We zoeken echter meer hulp.
Vinden jullie het leuk om ons te helpen?
Meld je dan aan via: a.weegerink@bsdekameleon.nl

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april a.s. vieren wij met alle groepen van IKC De Kameleon de Koningsspelen. Het
programma is als volgt:
08:30 – 10:00 uur
Invulling in de eigen groep
10:00 – 10:15 uur
Pauze groep 1 t/m 8 locatie Bartokstraat
10:15 – 10:35 uur
Opening Koningsspelen
10:35 – 12:00 uur
Spelletjescircuit
12:00 – 12:30 uur
Pauze allen locatie Bartokstraat
12:30 – 13:00 uur
Lunchen allen locatie Bartokstraat
We gaan er met z’n allen een gezellige en koninklijke dag van maken! Het zou leuk zijn als iedereen
z’n outfit opleukt met rood-wit-blauw en/of oranje.

De groepen 3 t/m 8 hebben gedurende de hele ochtend een workshop techniek.
Vandaar dat wij niet starten met een koninklijk ontbijt, maar koninklijk gaan
lunchen.
Let op!!
 Willen jullie op donderdag 11 april de kind(eren) een bord, bestek en een
beker meegeven voor tijdens de lunch? Graag voorzien van naam en
verpakt in een (plastic) tas.
 De kinderen krijgen tijdens de pauze van de OR drinken en iets lekkers. Ze
hoeven dus voor de hele dag geen eten of drinken mee te nemen.
Beste ouders,
Het is zover. Na de zomervakantie opent BSO De Kameleon haar deuren. Een BSO die de kinderen
heel veel mogelijkheden biedt in het nieuwe pand. Een pand dat dadelijk vertrouwd voor de kinderen
zal zijn. Binnen lekker chillen, spelen in de diverse hoeken, koken in de gloednieuwe keuken of iets
technisch in elkaar zetten in het technieklokaal. Maar vooral heel veel buiten spelen op ons prachtige
groene plein. Want wat zien de tekeningen van het plein er gaaf uit!
Om meer inzicht te krijgen in de dagen dat wij open kunnen, kunnen ouders die zich willen
inschrijven of meer informatie willen voor BSO de Kameleon zich melden bij Nathalie Gribbroek
locatiemanager van Kinderopvang Humanitas.
Ik ben te bereiken via ngribbroek-ske@kinderopvanghumanitas.nl of via telefoonnummer
06-83707941.
Wij hopen na de zomervakantie heel veel blije kinderen te mogen verwelkomen op BSO De
Kameleon.
Met vriendelijke groet,
Nathalie Gribbroek

Nieuw op de website
Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst.

08 april
09 april
10 april
10 april
12 april
16 en 17 april
20 april t/m 5 mei
23 mei

Schoolfotograaf groep 6 t/m 8
Schoolfotograaf groep 1 t/m 5
Groep 4 Podiumspektakel in de Kappen 08.45-12.00 uur
Groep 7 en 8 ’s middags handbaltoernooi
Koningsspelen
Cito eindtoets groep 8
Meivakantie
Praktisch verkeersexamen groep 8

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.

