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Goedemiddag 
Afgelopen dagen hebben we genoten van de winter: sneeuw, kou, ijs en schaatsen. Veel kinderen 
genieten ervan. Naast het plezier merken wij op school dat sommige kinderen er ook onrustiger van 
worden. Ook gebeurt er meer op het schoolplein bv. een sneeuwbal komt verkeerd terecht of een 
kind glijdt uit.  Toch blijft het voor de kinderen een mooie ervaring om zo de winter en de seizoenen 
te ervaren.  
In deze nieuwsbrief staan veel kleine berichten en twee berichten van de oudervereniging.  
 
Ik wens jullie een fijn weekend toe, 
Robert Everink  
    
 
Welkom Nienke Hogenkamp 
Zoals jullie misschien weten is Wendy ten Dam, leerkracht van groep 8, zwanger van een tweeling. 
Met de voorjaarsvakantie gaat zij met zwangerschapsverlof. Nienke Hogenkamp gaat haar 
vervangen. Zij is nu nog leerkracht op basisschool de Albatros in Goor en sinds kort werkzaam in de 
vervangerspool van Keender.  
 
 
Basketbalcoaches gezocht gr. 7 en 8 
Gelukkig is het gelukt om voldoende coaches te vinden. We zijn blij dat de oproep resultaat heeft 
gehad en met de inzet van de ouders die ons hierbij helpen.  
Helaas is Wendy ten Dam maandag afwezig i.v.m. een begrafenis. Femke Middelhuis vervangt haar. 
Zij is bekend met onze school, de kinderen en het toernooi. 
Maandagmorgen speelt groep 7 in sporthal de Els en groep 8 in sporthal de Bouwmeester. We 
wensen groep 7 en 8 veel plezier en succes toe. Publiek is van harte welkom. 
 
 
Geen gym maandag 28 januari 
In verband met het basketbaltoernooi is er maandagmiddag voor alle groepen geen gym. 
 
 

Nieuwbouw 
Ondanks de kou is er toch doorgewerkt op de bouw. Vandaag 
is de dakisolatie op het dak gezet en wordt het gebouw wind 
en waterdicht gemaakt.  
Verwacht wordt dat er volgende week weer gemetseld kan 
worden. 
 
 
 
 
 

 
 



 
Jeugdtandverzorging 
De tandarts bus komt dinsdag 5 februari ’s morgens aan de van Brakelstraat en ’s middags aan de 
Bartokstraat.  
Wil je meer weten hierover: https://www.jeugdtandverzorgingenschede.nl/ 
 
 

Krentenbaard  

Er heerst bij de kleutergroepen krentenbaard. Klik hier voor informatie. 

 

 
Nieuws van de OR 

Enquête van de gezinsavond  

Op de enquête hebben wij 38 reacties ontvangen. Hieruit kwam naar voren dat een gezinsavond een 

goed idee is. Ouders (met name van de groepen 1, 2 en 3) willen tijdens deze avond kennis maken 

met de nieuwe groepen. Als er eventueel een financiële bijdrage wordt gevraagd, dan is dit volgens 

de reacties geen probleem. Wij willen jullie bedanken voor het geven van jullie reacties. 

 

Ouderbijdrage OR 

De ouderbijdrage zal in de week van 28 januari geïncasseerd worden. De 

ouderbijdrage is € 39,50 per kind per jaar.  

Ouders die meehelpen bij het ophalen van oud papier, ontvangen € 12,50 

retour.  

 

Mochten jullie de ouderbijdrage zelf willen overmaken, dat kan, wel graag vóór 1 februari a.s. o.v.v. 

naam van uw kind en groep. Rekeningnummer: NL73RABO 0322 9274 55. Voor vragen kunnen jullie 

een mail sturen naar: or@bsdekameleon.nl.  

 
 

Gezocht: Verhuisdozen 

Aan het eind van dit schooljaar gaan wij verhuizen naar de nieuwbouw. Daarom zijn wij 

nu al op zoek naar verhuisdozen. Hebben jullie dozen over hebben of weten jullie  

mensen die ze niet meer gebruiken, dan zijn wij hier erg blij mee.  

Jullie mogen ze op elk moment naar school brengen, op beide locaties. 
 
 
Nieuw op de website 
Op de website hebben wij bij ‘Laatste nieuws’ het volgende item geplaatst: 

- Workshop Technology Elektriciteit voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8 
 
 
 
 
 
 
 
26 januari Oud papier 
28 januari Basketbaltoernooi groep 7 en 8 
5 februari Tandarts bus ’s morgens aan de van Brakelstraat en ’s middags aan de 

Bartokstraat.  

https://www.jeugdtandverzorgingenschede.nl/
https://www.ggdtwente.nl/images/FOLDERS/Krentenbaard.pdf
mailto:or@bsdekameleon.nl


11 februari Inloop informatie avond 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 
21 februari Open huis 8.30-12.00 uur locatie Bartokstraat 
23 februari Oud papier 
25 februari t/m 1 maart Voorjaarsvakantie 
4 maart Carnaval 
 
 
 
 

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.   

 


