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Goedemiddag 
In deze nieuwsbrief staat een uitnodiging voor een inloopavond op 11 februari a.s., waarin wij jullie 
gaan informeren over het ontwerp van het schoolplein en de inrichting van de omgeving.  
Tevens vraag ik jullie aandacht voor de oproep van basketbalcoaches voor groep 7 en 8. 
 
Ik wens jullie een zonnig en winters weekend toe. 
Robert Everink  
    
 
Dringende oproep! Basketbalcoaches gezocht groep 7 en 8 
Vorige week melden wij in onze nieuwsbrief dat groep 7 en 8 op maandagmorgen 28 januari mee 
doen aan het jaarlijkse Haaksbergse basketbaltoernooi.  
Momenteel hebben beide groepen nog maar 1 coach. Aangezien beiden groepen met 5 teams mee 
spelen, is het niet haalbaar om mee te doen.  
 
Daarom nog een keer deze oproep: Wie wil coach van één team zijn. Ouders, verzorgers, 
grootouders, oudere broers, zussen, goede bekenden….kunnen coach zijn.  
De coach hoeft geen uitgebreide kennis over basketbal te hebben. Het gaat met name om  
ervoor te zorgen dat het team op de juiste tijd/plek in het veld is, het team te  
enthousiasmeren en ze aan te moedigen.  
 
Het is vervelend om te melden, maar als wij onvoldoende coaches hebben, moeten wij ons  
als school terugtrekken uit het toernooi. 
 
 
Nieuwbouw 
 
Uitnodiging inloopavond ontwerp speelterrein en inrichting Wagnerstraat/Bartokstraat 
Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor een inloopavond over de voortgang van de nieuwbouw, 
inrichting van het speelterrein, aanpassingen in het kader van het parkeren en het brengen en halen 
van kinderen van IKC De Kameleon. Voor deze avond zijn ook de omwonenden en de wijkraad  
uitgenodigd. 
Deze inloopavond vindt plaats op maandag 11 februari  a.s.  
van 19.00 – 21.00 uur, locatie Bartokstraat 21. 
Jullie zijn van harte welkom. 
 
 
 

Open Dag 21 februari 
Op donderdagmorgen 21 februari organiseren wij een open dag.  
Tussen 8.30-12.00 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen 
op locatie Bartokstraat 19 en 21. Deze morgen is speciaal bedoeld voor 
ouders die op zoek zijn naar peuteropvang en/of een basisschool! 
We stellen het op prijs als jullie deze datum doorvertellen aan ouders die 
hierin geïnteresseerd zijn. 



 
 
Workshop Science 
NatasUnik Lab organiseert workshops die te maken hebben met Science, Technology, Engineering, 
Art en Mathematics (STEAM), waarbij de nadruk ligt op het onderzoekend leren. De kinderen mogen 
tijdens de workshops observeren, onderzoeken, zelf doen, inschatten, interpreteren en verklaren. De 
vorige workshop was een groot succes. 
 
Deze keer organiseert NatasUnik Lab een workshop Science Vloeistofmengsels voor kinderen van 
groep 3, 4 en 5 op 30 januari, locatie Bartokstraat 21. Kijk op onze website voor meer informatie. 
 
 
Oud papier 26 januari 
Zaterdag 26 januari wordt er weer oud papier opgehaald. 
Degene die aan de beurt zijn, hebben via de mail de  
oproep ontvangen. 
Zetten jullie het papier voor half 9 aan straat?   
 
 
 
Nieuw op de website 
Op de website hebben wij bij ‘Laatste nieuws’ de volgende items geplaatst: 

- Uitnodiging Kleuterkerkviering 
- Workshop Science Vloeistofmengsels op 30 januari voor groep 3 t/m 5 
- Open dag 21 februari 

 
 
 
 
 
 
 
21 januari  MR 
26 januari  Oud papier 
28 januari  Basketbaltoernooi groep 7 en 8 
11 februari  Inloopavond speelterrein en inrichting omgeving,  
  19.00-21.00 uur locatie Bartokstraat 
13 februari  Haaksbergse voorleeswedstrijd in theater de Kappen 
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 
23 februari  Oud papier 
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.   

 

http://www.bsdekameleon.nl/

