
Nieuwsbrief 

8 februari 2019  
 

Goedemiddag 
Gisteren hebben jullie van mij een mail ontvangen over de zoektocht naar een nieuwe directeur. 
Zoals in deze mail stond aangegeven, vindt er volgende week een overleg plaats over hoe en op 
welke wijze wij de komende periode gaan invullen. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie 
over de gemaakte afspraken. 
Omdat ik na 1 maart nog een dagdeel werkzaam ben voor De Kameleon en dan met name voor de 
nieuwbouw, zal ik niet meer zo zichtbaar zijn. Ik ga op vrijdag 22 februari informeel afscheid nemen 
van de kinderen en de ouders/verzorgers. In deze nieuwbrief meer hierover. 
 
Ik wens jullie een gezellig weekend toe, 
Robert Everink  
    
 
Staking 
Mogelijk hebben jullie uit de media vernomen, dat er op 15 maart een landelijke stakingsactie in het 
onderwijs is aangekondigd. Ondanks dat wij achter de eisen van een lagere werkdruk, meer 
leerkrachten en een beter salaris staan, hebben wij besloten om niet deel te nemen aan de staking. 
Op 15 maart is er gewoon peuteropvang en school. 
 
 
Uitnodiging Inloopavond ontwerp speelterrein en inrichting Wagnerstraat/Bartokstraat 
Hierbij willen wij jullie graag uitnodigen voor een inloopavond over de voortgang van de nieuwbouw, 
inrichting van het speelterrein en aanpassingen in het kader van het parkeren, 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 locatie Bartokstraat 21  
op maandag 11 februari a.s. van 19.00 – 21.00 uur.  
Jullie zijn van harte uitgenodigd. 
 
 
 
 
Afscheid Robert 
Nog twee weken en dan ben ik niet meer ‘zichtbaar’ werkzaam op IKC De Kameleon. 
Op vrijdagmorgen 22 februari neem ik ’s morgens afscheid van de kinderen. ‘s Middags wil ik jullie de 
gelegenheid bieden om informeel afscheid van mij te nemen. Ik ben deze middag tussen 14.30-15.30 
uur op locatie Bartokstraat aanwezig.  
 
 
Nieuw op de website 
Op de website hebben wij bij ‘Laatste nieuws’ de volgende items geplaatst: 

 OuderKind Bootcamp op 16 februari 

 Vacature directeur 
 
 

https://bsdekameleon.nl/


 
 
 
 
 
11 februari Inloopavond speelterrein en inrichting omgeving, 19-21 uur locatie 

Bartokstraat 21 
13 februari Haaksbergse voorleeswedstrijd    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.   

 


