
Nieuwsbrief 

11 januari 2019  
 

Goedemiddag 
Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Ik wens jullie een heel fijn en gelukkig 2019 toe. 
 
Afgelopen maandag hebben jullie van mij een mail ontvangen waarin ik heb aangegeven dat ik per  
1 maart a.s. een andere baan heb gevonden. Maandagavond gaat de MR in overleg met Ruud 
Brandsma over hoe het verder gaat. Zodra er meer bekend is, zal hij jullie informeren. 
 
Ik wens jullie een fijn weekend toe, 
Robert Everink  
    
 
Nieuwbouw 
Op dit moment wordt er isolatiemateriaal aangebracht en aan de achterkant van het gebouw starten 
ze met het metselwerk. Maandag wordt de staalconstructie voor het hogere dak gemonteerd en aan 
het eind van de week komen daarvoor de dakplaten. Dat betekent dat er deze week wat meer 
vrachtverkeer is dan gebruikelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
Basketbalcoaches gezocht groep 7 en 8 
Maandagmorgen 28 januari wordt het jaarlijkse Haaksbergse basketbaltoernooi  
gehouden. Alle kinderen uit groep 7 en 8 doen hier aan mee. Van beide groepen doen er 
meerdere teams mee. Voor deze teams zijn we op zoek naar ouders, opa’s/oma’s of  
oudere broers/zussen, die een een team willen coachen.  
Opgeven kan bij de leerkracht van groep 7 en 8. 
 
 
CITO toetsen 
De komende drie weken worden in de groepen 2 t/m 8 de Cito toetsen afgenomen.  
Klik op onderstaande link om hierover meer te lezen. 
https://bsdekameleon.nl/het-onderwijs/informatie-over-cito/ 
 
 
Theater voorstelling groep 7 en 8 
Groep 7 en 8 gaan op 21 januari naar Theater de Kappen om te kijken naar de voorstelling ‘De zaak 
Vlaskamp’ door Groen & Van Lien vof.  

 
 

 

https://bsdekameleon.nl/het-onderwijs/informatie-over-cito/


Bericht van Kunstzaal Achterom/ Kulturhus Haaksbergen 
Kunstzaal Achterom hangt vanaf 6 januari bomvol met honden. Dat wil zeggen kunst met honden. "Ik 
heb deze expositie niet met een specifiek doel georganiseerd", legt Nell Annink uit. “Het leek me 
gewoon leuk om een expositieruimte van beneden tot boven bomvol te hangen met uitsluitend 
afbeeldingen van honden. Te meer omdat het Chinese jaar van de Hond in februari afloopt", aldus de 
Enschedese beeldend kunstenares. 
Op zondag 20 januari tussen 14.00 en 16.30 uur kun je in Kunstzaal Achterom Haaksbergen (bij het 

Kulturhus) je tekening inleveren die jij hebt gemaakt van een hond. Het mag je eigen hond zijn, of die 

van de buren, of een blauwe hond met twee staarten, of een robothond ….. eigenlijk is alles goed als 

het maar een hond is. Hij hoeft niet echt te bestaan: Gebruik je fantasie en maak je eigen mooie 

kunstwerk.  

Alle ingeleverde tekeningen zullen opgehangen worden bij de tentoonstelling  
“Honden ………………. En Nog Eens Honden”  die vanaf 6 januari te zien is in Kunstzaal 
Achterom. 
Er wordt op 10 februari een winnaar gekozen en voor die kunstenaar in de dop is er 

een leuke prijs. Doe je mee en kom je ook op 20 januari? 

 
Nieuw op de website 
Op de website hebben wij bij ‘Laatste nieuws’ een item geplaatst over proeflessen ballet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
16 januari OR 
21 januari MR 
28 januari Basketbaltoernooi groep 7 en 8 
15 februari Rapport mee naar huis 
19 februari Vrije dag kinderen groep 1 en 2 
20 en 21 februari Rapportgesprekken en definitief adviesgesprekken groep 8 
21 februari Open dag 08.30 – 12.00 uur, locatie Bartokstraat 
25 februari t/m 1 maart 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.   

 


