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Goedemiddag 
Afgelopen dinsdag werden wij verrast door de OR met een overheerlijke slagroomtaart. Dit vanwege 
onze goede score in het RTL nieuws overzicht m.b.t. de eindtoets. Wij hebben een verdienstelijke 8.2 
behaald. De één na hoogste score van de basisscholen in Haaksbergen. Een mooi gebaar van de OR 
en een opsteker voor ons. 
 
Vanmorgen heb ik afscheid genomen van de kinderen van IKC De Kameleon. Elke groep had iets voor 
mij ingestudeerd, van een liedje en een dansje tot een ABC. Afsluitend zongen de juffen nog een 
afscheidslied. Het was een feestelijk afscheid. Tot slot ontving ik een door de kinderen gemaakt 
schilderij met een kameleon erop. Dit gaat een mooie plek krijgen in mijn nieuwe kantoor.  
 
Ondanks dat ik nog niet helemaal afscheid neem van De Kameleon, wil ik jullie  
hierbij bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb hier een fijne tijd gehad.  
Toch kan het zijn dat we elkaar op school nog zien, omdat ik het komende  
half jaar, 4 uur per week,  mij ga inzetten voor o.a. de realisering van de nieuwbouw,  
de nieuwe inrichting en het schoolplein.  
 
Maar eerst is het tijd voor een weekje rust. Ik wens jullie een fijne vakantie toe. 
Het gaat jullie goed! 
Robert Everink  
    
 
Waarnemer 
Vanwege het vertrek van Robert en omdat er nog geen nieuwe directeur is benoemd heeft de 
bestuurder van Keender aan Nardy te Koppel gevraagd om tijdelijk de directietaken waar te nemen. 
Nardy heeft hierop positief gereageerd. Nardy is ook directeur van basisschool Honesch en bekend in 
Haaksbergen. Nardy zal samen met Kim van den Berg en Eveline Ekkelenkamp in de komende 
maanden de directietaken uitvoeren. In de komende nieuwsbrief zal zij zich aan jullie voorstellen. 
Wij wensen Nardy veel succes en plezier toe met haar tijdelijke werkzaamheden op IKC De 
Kameleon. 
 
 
Ouderbetrokkenheid 
Jullie hebben dinsdagmorgen jl. een mail ontvangen van Tjitske en Saskia over hun onderzoek naar 
ouderbetrokkenheid. Hierbij willen wij jullie vragen, indien jullie dit nog niet gedaan hebben, deze 
vragenlijst in te vullen. Het helpt hen en ons om met de uitkomst gerichter aan het werk te gaan. De 
vragenlijst staat tot en met zondag 3 maart open. Bij voorbaat heel veel dank. 
 
 
Nogmaals: Carnaval 
Op maandag 4 maart a.s. viert De Kameleon carnaval! Alle kinderen komen om 8:30 uur verkleed op 

school op de eigen locatie.  

Om 9:30 uur gaan we vanaf de Bartokstraat in optocht naar de van Brakelstraat. De kinderen van 

groep 6 t/m 8 sluiten vanaf De Els aan in de optocht. We lopen achter de echte carnavalswagen 



TROLLS! Heel fijn dat carnavalsgezelschap de Boer van Langel speciaal hiervoor kan komen. We 

nodigen iedereen uit om naar onze optocht te komen kijken. 

Van 10:30 tot 12:00 uur is er voor alle kinderen een spellencircuit op locatie van Brakelstraat. We 

vinden het fijn dat we hiervoor al een aantal hulpouders hebben.  De groepjes  bestaan uit   

kinderen van groep 1 t/m 8. Voor drinken en iets lekkers                                    

wordt gezorgd. De kinderen hoeven deze dag dus geen eten en drinken                       

mee te nemen voor de ochtendpauze. Wel voor de lunch. 

Om 12:00 uur gaan de kinderen terug naar de eigen groep,            

per locatie is er dan een eigen programma. 

 

 

Gym op maandagmiddag 4 maart 
Maandagmiddag 4 maart gaan de groepen 6, 7 en 8 wel gymmen. De kinderen hoeven alleen hun 
gymschoenen mee te nemen. Sportkleding is niet nodig, maar als kinderen dat prettiger vinden mag 
dat wel. Maar wel op eigen risico, aangezien zij verkleedkleren aan hebben. 
De groepen 3 t/m 5 gaan deze middag niet gymmen. 
 

 
Nieuwbouw 

De bouw vordert gestaag. Langzamerhand zijn de 
muren helemaal opgemetseld en de dakbedekking 
ligt erop. Volgende week wordt binnen gestart met 
het leggen van de vloerverwarming. 
Dinsdag 5 maart gaan de kinderen en leerkrachten 
een kijkje nemen in de nieuwbouw tijdens de 
middagpauze van de bouwvakkers.  
 

 
Oud papier 
Aanstaande zaterdag 23 februari wordt het oud papier opgehaald in de wijk de Pas en een gedeelte 
van de Hassinkbrink. Zetten jullie het voor 9.00 uur aan de straat? 
 
 
Parkeren locatie Bartokstraat 
Afgelopen week hebben wij klachten ontvangen van buurtbewoners over het parkeren van 
(groot)ouders aan de Bartokstraat, hoek Beethovenstraat. Er wordt op de stoep en in de bocht 
geparkeerd, waardoor de bocht onoverzichtelijk wordt. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties 
ontstaan voor de kinderen en jullie zelf.  
We weten dat door de bouw meerdere parkeerplekken bezet zijn door busjes en auto’s van 
bouwvakkers, waardoor er tijdelijk minder parkeerplekken beschikbaar zijn.  
In kader van veiligheid van de kinderen, wil ik jullie vragen om de auto iets verder in de Bartokstraat 
of Beethovenstraat te parkeren, op de fiets te komen of te gaan lopen.  
 
 
 
 
 



Nieuw op de website 
Op de website hebben wij bij ‘Laatste nieuws’ de volgende items geplaatst: 

 Definitief ontwerp schoolplein 

 Waterpolo scholentoernooi 

 Clubvoetbaldagen bij HSC’21  
 
 
 
 
 
 
 
23 februari Oud papier 
25 februari t/m 1 maart Voorjaarsvakantie 
4 maart Carnaval 
5 maart Kinderen gaan een kijkje nemen in de nieuwbouw 
5 maart MR 
11 maart OR 
14 maart Studiemiddag team. Alle kinderen vanaf 12.15 uur vrij 
21 maart  Locatie Bartokstraat 21, Stembureau Verkiezingen Provinciale Staten  
 
 
 

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.   

 

https://bsdekameleon.nl/

