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Goedemiddag 
Nog een paar dagen en dan begint het tweede schooljaar van De Kameleon. In de afgelopen dagen 
zijn wij volop bezig geweest met de voorbereiding hiervoor. De gebouwen zijn schoongemaakt, de 
lokalen opnieuw ingericht, de materialen liggen klaar en de eerste lessen zijn voorbereid.  
Dit schooljaar starten we als integraal kindcentrum De Kameleon. De peuterspeelzaal en school 
werken nu voor het eerst echt samen en wij vormen samen één team. We gaan dit schooljaar 
gebruiken om die samenwerking verder uit te bouwen en te verdiepen. Ook veel praktische zaken 
zullen geregeld gaan worden, met als uiteindelijk doel dat we in de nieuwbouw echt een IKC zijn. 
 
Mogelijk heeft u ook gelezen in Gemeente Nieuws/Rond Haaksbergen dat  
de bouwvergunning voor de nieuwe school is verleend. We gaan er vanuit  
dat de aannemer begin oktober daadwerkelijk zal starten met de bouw.  
Dit is een mooi en hoopvol vooruitzicht.  
 
We hopen dat jullie en de kinderen een hele fijne vakantie hebben gehad  
en weer zin hebben om naar school te gaan. Wij kijken er naar uit. 
Tot maandagmorgen. 
 
Namens het team van De Kameleon een heel fijn weekend gewenst.   
Robert Everink  
 
 
Schoolgids 
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie de schoolgids voor dit schooljaar. 
 
 

 
 

Uitnodiging informatie inloopavond 
Op woensdag 12 september organiseren wij tussen 17.00-19.00 uur een informatie inloopavond voor 
alle kinderen en hun ouders. Het doel is dat de kinderen hun ouders, broers en zussen informeren 
over wat zij dit schooljaar gaan doen en leren. Tevens is/zijn de leerkracht(en) aanwezig om vragen 
te beantwoorden en draait er een presentatie op het digibord met aanvullende informatie. Op deze 
manier kunnen ook broers en zussen in elkaars groep kijken.  
Jullie kunnen zelf besluiten hoe laat jullie komen. In de tweede week van het schooljaar ontvangen 
jullie via je kind persoonlijk een uitnodiging.  
 
 
Inzet onderwijsassistent 
In de eerste weken van dit schooljaar zal Renate Bos vooral ingezet worden in groep 3. 
 
 
Update gegevens 
Indien er in de zomervakantie adresgegevens, telefoongegevens of  



mailadressen zijn gewijzigd, willen jullie deze dan per mail aan ons doorgeven zodat onze 
administratie up-to-date blijft. Dank jullie wel.   
 
 
Opvang 
Zijn jullie op zoek naar buitenschoolse opvang voor jullie kinderen, zowel voor- als na schooltijd? 
Klik dan op deze link voor meer informatie , de mogelijkheden en tarieven. Of maak een afspraak met 
Robert. We willen zo snel mogelijk starten. 
 
Er zijn ook nog plekken vrij in de peuteropvang groep. Indien ouders hiervoor interesse hebben 
kunnen zij contact opnemen met Robert. 

 
 
Gymmen 
Dit schooljaar gymmen de groepen 3 t/m 8 op maandagmiddag en 
donderdagmorgen. Zorgen jullie ervoor dat de kinderen op deze dag de  
gymspullen meenemen. Alle groepen lopen samen met de leerkracht naar  
sporthal de Els. Graag aanstaande maandag de gymspullen meegeven! 
 
De groepen 6,  7 en 8 hebben aan het eind van de middag de gymles. Kinderen uit groep 7 en 8 die 
vanuit de sporthal de Els rechtsreeks naar huis willen lopen, mogen dat van ons. Ouders die hier 
bezwaar tegen hebben, kunnen contact opnemen met de leerkracht.  
De kinderen uit groep 6 lopen allemaal met de leerkracht terug naar school en gaan van daaruit naar 
huis tenzij ouders liever hebben dat hun kind rechtstreeks vanuit de sporthal naar huis loopt. Dit 
kunnen ze dan aangeven bij de leerkracht. Alleen met toestemming van de ouders willen wij 
kinderen hier de gelegenheid toe geven.  
Kinderen die met de fiets zijn lopen altijd terug naar school om daar hun fiets op te halen. 
 
 
Flexgroep (voorheen plusgroep) 
In het afgelopen schooljaar hebben wij de plusgroep geëvalueerd met de deelnemende kinderen en 
het team. Deze evaluatie heeft geleid tot een andere opzet van de plusgroep voor dit schooljaar. De 
nieuwe naam wordt flexgroep. In de flexgroep komen kinderen die, naast de basis- en extra leerstof 
die zij in de groep al krijgen aangeboden, extra uitdaging nodig hebben. De naam geeft aan dat de 
groep flexibel is van aanbod en samenstelling.  
Het doel van de flexgroep is dat kinderen o.a. leren leren, leren samenwerken, doorzetten bij 

moeilijke taken, omgaan met faalangst en frustratie, leren op zichzelf te reflecteren, omgaan met 

perfectionisme en leren begrijpen van anderen. Aan de hand van diverse criteria worden zij door de 

leerkracht geselecteerd en met de intern begeleider besproken. Indien de flexgroep passend wordt 

bevonden, wordt er bij de eerste deelname met het kind en de ouders gesproken. Kinderen nemen 

vrijwillig deel aan deze groep, maar niet vrijblijvend.  

Het schooljaar wordt in 5 periodes verdeeld, waarbij na afloop van een periode kinderen stoppen, 

blijven of instromen. Hierover worden kinderen en ouders door de leerkracht geïnformeerd. We 

starten binnenkort op de vrijdagochtend met kinderen uit groep 6 t/m 8 van 8.30-10.15 uur. De 

groep wordt begeleid door Nienke Mulling.  

In de loop van dit schooljaar zullen we onderzoeken of we ook voor de andere groepen een flexgroep 

gaan opstarten. 

 

https://bsdekameleon.nl/kinderopvang/


 
Naar binnen gaan groep 1-2  
Nieuwe ouders weten mogelijk nog niet wat de regels zijn voor het naar binnen gaan. Daarom de 
volgende informatie: de kinderen uit de groepen 1 en 2 wachten, als de bel gaat, op het schoolplein 
bij de poort. Kinderen gaan dan samen met hun ouders en de leerkrachten via de hoofdingang naar 
binnen. 
 
 
Oud papier 
De volgende ophaal dag is zaterdag 8 september. Ouders die hebben aangegeven te willen helpen bij 
de oud papierinzameling worden/zijn door de OR via mail geïnformeerd over de dag waarop zij dit  
schooljaar zijn ingepland. Voor meer informatie hierover kunt u hen mailen; or@bsdekameleon.nl   
 

 

 
 
 
 
27 augustus  Eerste schooldag na de zomervakantie 
7 september  Open monumentendag voor groep 7 en 8 
8 september  Oud papier 
12 september   Informatie inloop avond 17.00-19.00 uur 
 
 
 

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.   

 

mailto:or@bsdekameleon.nl

