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Goedemiddag 

Afgelopen donderdagmiddag waren alle kinderen wegens een studiemiddag vrij. Tijdens de middag 

heeft het team zich laten informeren over nieuwe digiborden, samen gesproken over het 

onderwijsaanbod en alvast vooruit gekeken voor het schoolplan 2019-2023.  

Ook moesten er nog een aantal keuzes gemaakt worden voor de inrichting van de nieuwe school. 

Hier gaan jullie in de komende periode nog meer van horen en zien.  

 

Voor nu wens ik jullie allemaal een droog weekend met veel plezier. 

Hartelijke groet, Nardy te Koppel 

 

Nieuwbouw 

Gisteren heeft wethouder Jan Herman Scholten en 

onderwijsambtenaar Gerard Bos, samen met de 

bestuurder en de Raad van Toezicht van Keender een 

bezoek gebracht aan onze nieuwbouw. Wij hebben 

hen geïnformeerd over de voortgang en samen 

hebben wij in de nieuwbouw gekeken. Tevens werd ook het ontwerp van het schoolplein besproken. 

Het was een prettig en zinvol bezoek. 

 

Helaas kon door de regen van de afgelopen dagen er weinig aan de buitenkant gewerkt worden. 

Binnen is het werk wel doorgegaan. Omdat de meeste scheidingswanden geplaatst zijn, worden de 

binnenruimtes nu zichtbaar.  

 

Nationale voorleeswedstrijd 

Zaterdag 9 maart is Arisha uit groep 8 naar de openbare bibliotheek in Enschede geweest om De 

Kameleon en Haaksbergen te vertegenwoordigen bij de Nationale Voorleeswedstrijd. Ze heeft het 

hierbij opgenomen tegen 8 medekandidaten. In totaal gingen er 2 kinderen door naar de Provinciale 

ronde. Arisha las een spannend moment uit het boek “Juf Braaksel” voor. Ze wist de jury en het 

publiek te boeien en mee te nemen in het verhaal. Dit leidde tot winst en een plek in de volgende 

ronde. Op woensdag 10 april mag Arisha haar voorleestalent nogmaals laten horen in het theater in 

Nijverdal alwaar een toneelvereniging het stuk live zal 

spelen. Natuurlijk feliciteren we Arisha met de al behaalde 

resultaten en wensen we haar veel succes in de volgende 

ronde. 

Hieronder nog een link naar het krantenartikel. 

https://www.huisaanhuisenschede.nl/nieuws/cultuur/665810/jasper-en-arisha-beste-voorlezers-in-

enschedese-

bieb?redir&fbclid=IwAR32izzr6_kz9C7a12IM3AHNX_rJLpPleJRVAgdtzo1SDrBF37vt8NjjDEk 

https://www.huisaanhuisenschede.nl/nieuws/cultuur/665810/jasper-en-arisha-beste-voorlezers-in-enschedese-bieb?redir&fbclid=IwAR32izzr6_kz9C7a12IM3AHNX_rJLpPleJRVAgdtzo1SDrBF37vt8NjjDEk
https://www.huisaanhuisenschede.nl/nieuws/cultuur/665810/jasper-en-arisha-beste-voorlezers-in-enschedese-bieb?redir&fbclid=IwAR32izzr6_kz9C7a12IM3AHNX_rJLpPleJRVAgdtzo1SDrBF37vt8NjjDEk
https://www.huisaanhuisenschede.nl/nieuws/cultuur/665810/jasper-en-arisha-beste-voorlezers-in-enschedese-bieb?redir&fbclid=IwAR32izzr6_kz9C7a12IM3AHNX_rJLpPleJRVAgdtzo1SDrBF37vt8NjjDEk


 

Groep 7 

In groep 7 is gestart met het nieuwe thema VierKeerWijzer. In het kader hiervan brengen zij dinsdag 

19 maart een bezoek aan theehuis ‘De Jordaan’.  De leerlingen worden op de fiets op school 

verwacht. Woensdag 27 maart bezoeken zij het historisch archief.  

 

Hebben jullie nog lege rolletjes van toiletpapier e.d.? Deze kunnen wij goed gebruiken bij het maken 

van de eerste stoomtrein!  

 

Vrijdag 22 maart neemt groep 7 deel aan het vogelproject in het Grintenbosch. Ook vandaag worden 

de kinderen op de fiets op school verwacht. 

 

Hulpouders gezocht Koningsspelen  

Op vrijdag 12 april vieren wij Koningsdag met een 

spelletjescircuit. Om die ochtend goed te laten verlopen, hebben 

wij veel hulp nodig. Vinden jullie het leuk om ons te helpen? 

Meld je dan aan via: a.weegerink@bsdekameleon.nl 

 

 

Verkeersouder 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe verkeersouder.  

Een verkeersouder kan bijvoorbeeld het praktisch verkeersexamen regelen (met twee ouders van 

andere basisscholen) of ANWB Streetwise. Deze ouder kan ook namens een school geregistreerd 

worden bij VVN. Dan heeft de school de mogelijkheid om jaarlijks een aantal gratis pakketten te 

bestellen met leuke verkeersacties. Ook zijn er 1 of 2 keer per jaar bijeenkomsten van 

verkeersouders van basisscholen, gemeente en een VVN-medewerker. Daar komen allerlei 

onderwerpen m.b.t. verkeerszaken rondom scholen aan bod. Mocht je meer informatie willen dan 

kunt je terecht bij Anne-Marie Nobbenhuis of mailen naar directie@bsdekameleon.nl. 

 

Herhaalde oproep: voetbalcoaches gezocht groep 7 en 8 

Woensdagmiddag 3 april wordt het jaarlijkse voetbaltoernooi voor de 

groepen 7 en 8 gehouden. Er zijn meerdere teams gemaakt. 

Voor groep 8 zoeken we nog 3 coaches en voor groep 7 hebben we nog  

1 coach nodig. Wie wil dit doen? Dat kan een ouder zijn, maar het mag 

ook een opa/oma, oudere broer/zus of een bekende zijn. 

Vragen of aanmelden kan bij Tjitske en Leonie. 

 

Scheidsrechter gezocht 

De afspraak tussen alle Haaksbergse basisscholen is, dat elke school 

minimaal 1 scheidsrechter levert die deze middag wedstrijden fluit.  

Wie vindt het leuk om namens De Kameleon dit te doen? Meld je dan snel aan bij Tjitske of Leonie. 

 

Herhaalde oproep: handbalcoaches gezocht groep 7 en 8 

Een week later, op woensdagmiddag 10 april, doen de kinderen uit de groepen 7 en 8 mee aan het 

Haaksbergse basisscholen handbaltoernooi. Dit wordt gehouden op sportpark De Greune. 

mailto:a.weegerink@bsdekameleon.nl
mailto:directie@bsdekameleon.nl


Hiervoor worden nog 4 coaches (3 voor groep 8 en 1 voor groep 7) gezocht. 

Vinden jullie het leuk om je kind te begeleiden en evt. te coachen, dan zouden wij heel 

erg blij zijn met jullie aanmelding.  

Vragen of aanmelden kan bij Tjitske en Leonie. 

 

Hoofdluis 

Bij de controle van afgelopen woensdag waren we weer hoofdluisvrij! 

 

Nieuw op de website 

Bij laatste nieuws zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

19 maart  Groep 7 bezoekt theehuis Jordaan 

20 maart   Locatie Bartokstraat 21 stembureau Verkiezingen Provinciale Staten 

22 maart  Groep 7 bezoekt het vogelproject Grintenbosch 

27 maart  Groep 7 bezoekt het historisch archief 

03 april   Groep 7 en 8 ’s middags voetbaltoernooi 

10 april   Groep 7 en 8 ’s middags handbaltoernooi 

12 april   Koningsspelen 

 

 

 

 

 

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.   

 


