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Goedemiddag 
Gisteren was de interne audit op onze school. In de vorige nieuwsbrief heb ik jullie daarover 
geïnformeerd. Het was een spannende dag voor ons. De hele dag hebben 4 Keender medewerkers in 
onze school meegekeken over hoe wij de dingen doen. Er zijn gesprekken gevoerd met het team, de 
intern begeleider en met mijzelf. Ook is er met ouders en kinderen gesproken. Documenten  
waaronder ons jaarplan, jaarverslag, zorgdocumenten en zelfevaluatie zijn bekeken. Aan het eind van 
de middag hebben we een terugkoppeling ontvangen.   
Het was fijn om complimenten te krijgen over wat we in het afgelopen jaar hebben bereikt. Als 
positief kwam naar voren het enthousiaste en bevlogen team, de rust in de school, de aandacht voor 
het pedagogisch klimaat, VierKeerWijzer en de kwaliteitszorg. Natuurlijk zijn er ook ontwikkelpunten. 
We kregen het advies om ons nog meer te richten op het taalaanbod, de differentiatie in de lessen 
en het bepalen van prioriteiten en het daaraan vasthouden. Deze ontwikkelpunten zijn uit onze 
zelfevaluatie al naar voren gekomen. Fijn dat dit herkend wordt. We zijn trots op het resultaat en het 
geeft energie om verder te gaan met de ontwikkeling van IKC De Kameleon.  
 
Ik wens jullie een fijn sinterklaas weekend toe. 
Robert Everink  
 
      
Nieuwbouw 
Deze week is er volop gewerkt aan de voorbereiding voor het  
metselen van de kalkzandsteen en het plaatsen van de staalconstructie.  
Stenen zijn verdeeld over het vloeroppervlak en rondom is een  
eerste laag gemetseld. 
De verwachting is dat we volgende week kunnen zien dat de muren  
worden opgetrokken. 
 
 
Bezoek van Sinterklaas 
Zoals eerder aangegeven in de nieuwsbrief zal Sinterklaas op woensdagmorgen 5 december onze 
school bezoeken. Wij verwachten hem om ca. 8.45 uur.  
De kinderen van locatie van Brakelstraat beginnen om 8.30 uur op hun eigen locatie en lopen 

vervolgens samen naar locatie Bartokstraat. De kinderen hoeven deze dag geen eten en 
drinken voor de pauze mee te nemen. Daar zorgt de OR voor.  
Jullie zijn van harte welkom om bij de intocht aanwezig te zijn.  
 
 
Intocht Sinterklaas en foto’s maken op het schoolplein 
We kunnen ons voorstellen dat jullie het leuk vinden om bij de intocht van Sinterklaas 
foto’s en filmpjes te maken. In het kader van de privacy wetgeving (AVG) moeten wij 
jullie erop wijzen, dat foto’s en filmpjes van de kinderen die erop voorkomen niet 
zonder toestemming van hun ouders op sociale media gepubliceerd mogen worden.        

 
 
 



Extra vrije dagen groepen 1 en 2 
Donderdag 6 december en donderdagmiddag 20 december zijn de kinderen van de groepen 1 en 2 
vrij. 
 
 
Buitenspelen locatie Bartokstraat 
In de afgelopen dagen hebben wij van ouders signalen ontvangen dat er af en toe vervelende 
situaties zijn voorgekomen op het schoolplein van locatie Bartokstraat. Omdat wij als doel hebben 
dat het welbevinden van alle kinderen op onze school goed is, gaan wij actief aan het werk om te 
voorkomen dat dit weer gebeurd. Daarom hebben wij besloten dat in de kleine pauze alle 
leerkrachten buitenlopen en toezicht houden. In de middagpauze zal een 
derde persoon buitenlopen en daardoor mogen de kinderen ook achter het 
schoolgebouw spelen. Hiermee wordt de speelruimte van de kinderen 
vergroot.  
Tevens zal in de groep meer aandacht besteedt worden aan het buitenspelen 
en hoe we goed met elkaar om moeten gaan.  
In het afgelopen schooljaar hebben wij hiermee zeer goede resultaten behaald 
op locatie van Brakelstraat.  
 
 
Kerst vieren op school 
Op donderdag 20 december vieren wij op school Kerstmis. De commissies zijn volop bezig om dit 
voor te bereiden. Noteren jullie vast in de agenda, dat alle kinderen aan het begin van de avond op 
school verwacht worden en samen gaan eten. Meer informatie volgt binnenkort.  
 
 
 
Wat kunnen jullie thuis doen om begrijpend lezen te stimuleren? 
Veel kinderen vinden begrijpend lezen niet leuk. Meestal komt dit omdat ze lezen niet leuk vinden of 
omdat ze het lastig vinden om de tekst te begrijpen. Daardoor lukt het hen niet om te kunnen 
genieten van een verhaal. 
 
Uit onderzoek blijkt dat thuis elke dag lezen helpt. Elke dag lezen is belangrijk voor de algemene 
kennisontwikkeling van kinderen. Dit wordt ook wel het vrij lezen genoemd. Lezen omdat je het leuk 
vindt en er plezier aan beleefd. Voordelen van vrij lezen zijn:  

 Kinderen die veel lezen, lezen de woorden makkelijker.  

 Kinderen die veel lezen zijn betere spellers.  

 Kinderen die veel lezen begrijpen beter wat ze lezen.  
Kinderen die elke dag 15 minuten vrij lezen, lezen daardoor 1 miljoen woorden per jaar en daarvan 
zijn er elk jaar 1000 nieuw. Niet voor niets dat wij ook op school elke dag lezen: het List-lezen (List = 
lezen is top).  
 

Sommige kinderen hebben moeite met begrijpend lezen. 
Soms komt dat omdat zij moeilijk de informatie kunnen 
begrijpen die in de tekst staat. Het is daarom goed om 
kinderen te stimuleren een ‘plaatje’ in hun hoofd te laten 
maken van dat wat ze gelezen hebben. Jullie als ouders 
kunnen hierbij een belangrijke rol spelen door met je kind 
over het verhaal te praten. Kinderen hebben volwassenen 
nodig om hun vaardigheden te ontwikkelen. 
 
 



 
Tips: 

 Laat kinderen vertellen welk beeld (plaatje) zij in hun hoofd hebben over het verhaal wat ze 
net gelezen hebben.  

 Praat over de afbeelding die in het boek staat. Klopt dat met wat de kinderen gelezen 
hebben? Begrijpen ze wat er staat. 

 Laat kinderen vertellen over de hoofdpersoon. Wat vinden zij van de hoofdpersoon en 
waarom?  

 Wanneer komt de afbeelding op de kaft terug in het boek? 

 Bovenstaande vragen kunnen ook bij voorlezen gesteld worden. 

 Lees samen. 

 Geef als ouder het goede voorbeeld en lees ook elke dag 15 minuten en praat over wat je 
gelezen hebt.  

 Lezen van een leesboek, stripboek, studieboek, gedichten…………. Alles is goed.  
 
Als jullie meer willen weten over het lezen. Stel je vragen aan ons, of ga naar de bibliotheek.  
 
 
Nieuw op de website 
Op de website hebben wij bij laatste nieuws de volgende items geplaatst: 

 De notulen van de MR vergadering van 1-10-2018 

 Jaarverslag 

 Krantenartikel in ‘Tubantia’ en ‘Rond Haaksbergen’ 
 

 
 
 
 
 
1 december                     Oud papier 
5 december  Sinterklaas bezoekt ons IKC 
6 december  Kinderen uit de groepen 1 en 2 zijn de hele dag vrij 
20 december   Kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben de middag vrij 
 
20 december  Kerstviering (tijden volgen nog) 
22 december t/m 6 januari Kerstvakantie 
7 januari  Weer naar school 
 
 
 

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.   

 


