
Nieuwsbrief 

22 maart 2019  
 

Goedemiddag 

De lente staat voor de deur, vandaag was het al een mooie dag.  

Juf Wendy was vandaag eventjes op bezoek op de locatie aan de van Brakelstraat, het gaat goed met 

haar.  

De nieuwbouw verloopt volgens plan, wat willen we nog meer. 

In deze nieuwsbrief staat veel informatie, willen jullie de data ed. 

alvast noteren in de agenda? Ook op de website staan nieuwe items, 

graag ook daar jullie aandacht voor. 

Ik wens jullie een heel fijn weekend toe en tot volgende week, 

  

Nardy te Koppel 

 

Nieuwbouw 

De bouw vordert gestaag. De voegers zijn bezig met het laatste gedeelte. De kozijnen en ramen 

worden geplaatst en binnen in het gebouw staan de 

binnenmuren en begint men langzaam aan met de afwerking. 

Volgende week zullen er boringen gedaan worden aan de 

rechterkant van het gebouw ten behoeve van de warmte- en 

koude opslag. 

 

Workshop Science ‘Gezonde Voeding?’ groep 6, 7, 8 

NatasUnik Lab organiseert een nieuwe workshop Technology Elektriciteit, waarbij de nadruk ligt op 

het onderzoekend leren. Na succesvolle Workshops Science Vloeistofmengsels 

(onderbouw/bovenbouw) en Workshop Technology Elektriciteit (bovenbouw), komt de volgende 

Workshop van NatasUnik Lab er al weer aan. Deze nieuwe Workshop Science 'Gezonde Voeding?' is 

voor kinderen van groep 6, 7, 8 uit de gemeente Haaksbergen. In deze workshop gaan de kinderen 

o.a. ontdekken wat gezonde voeding is en of je verschillende ingrediënten kunt testen in voeding. De 

workshop bestaat uit 1 les. De les begint op woensdagmiddag 17 april om 14.30 uur en duurt tot 

15.45 uur. De kinderen kunnen zich aanmelden voor de workshop, de kosten zijn € 7,50 per kind. De 

Science les vindt plaats bij IKC de Kameleon, Bartokstraat 21 in Haaksbergen. Er kunnen maximaal 12 

leerlingen mee doen. Aanmelden voor 16 april, voor 

vragen en aanmelding mail: NatasUnik@gmail.com.    

 

Workshop Technology Elektriciteit groep 3, 4, 5    

NatasUnik Lab organiseert een nieuwe workshop 

Technology Elektriciteit, waarbij de nadruk ligt op het 

onderzoekend leren. Na succesvolle Workshops Science 

Vloeistofmengsels (onderbouw/bovenbouw) en Workshop Technology Elektriciteit (bovenbouw), 

komt de volgende Workshop van NatasUnik Lab er al weer aan. Deze nieuwe Workshop Technology 
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Elektriciteit is voor kinderen van groep 3, 4 en 5 uit de gemeente Haaksbergen e.o.. In deze workshop 

gaan de kinderen o.a. ontdekken wat elektriciteit is, wat een stroomkring is en hoe je een bewegend 

beestje kunt maken. De workshop bestaat in totaal uit 2 lessen. De eerste les begint op 

woensdagmiddag 3 april (de tweede op 10 april) om 14.30 uur en duurt tot 15.45 uur. De kinderen 

kunnen zich aanmelden voor de workshop (2 lessen op 3 en 10 april), de kosten zijn € 15,00 per kind. 

De Workshop Technology Elektriciteit vindt plaats bij IKC de Kameleon, Bartokstraat 21 in 

Haaksbergen. Er kunnen maximaal 12 leerlingen mee doen. Aanmelden voor 2 april, voor vragen en 

aanmelding mail: NatasUnik@gmail.com.    

 

Juffendag 

Op woensdag 3 april vieren wij met alle kinderen juffendag. De kinderen hoeven deze dag geen eten 

en drinken mee te nemen. 

 

Vrijwilligers gezocht voor het praktisch verkeersexamen 23 mei  

Donderdag 23 mei neemt groep 8 deel aan het 

praktisch verkeersexamen. Voor de organisatie van 

deze dag zoeken wij voor onze school 5 vrijwilligers 

(ouders, grootouders, buren…) die op deze dag een 

controlepost langs de examenroute willen zijn. 

Aanmelden kan bij de leerkrachten van groep 8. 

 

Dinsdag 15 mei wordt er een informatieavond 

gehouden voor deze vrijwilligers om 19.30 uur tot ca. 20.30 uur, locatie IKC De Kameleon 

Bartokstraat. Het is van belang dat de vrijwilligers op deze avond aanwezig zijn.  

 

Maandagochtend 13 mei worden alle fietsen van de kinderen van groep 8 gekeurd, zodat zij veilig 

kunnen deelnemen aan het praktijkexamen. Wij vragen jullie om de kinderen met de fiets naar 

school te laten komen. 

 

 

Herhaalde oproep: voetbalcoach gezocht groep 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 1 coach. 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 Leonie. 

 

Herhaalde oproep: 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. 
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Herhaalde oproep: handbalcoach gezocht groep 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. 

Hiervoor wordt nog 1 coach voor groep 8 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 Leonie. 

 

Schoolfotograaf 

Maandag 8 april voor de groepen 6 t/m 8.    

Dinsdag 9 april voor de groepen 1 t/m 5 

 

 

 

Podiumspektakel groep 4  

Op woensdag 10 april gaan de kinderen van groep 4 naar het podiumspektakel in theater De Kappen 

van 08.45 tot 12.00 uur.  

Jullie kunnen de kinderen rechtstreeks naar de Kappen brengen, de leerkracht wacht de kinderen 

daar buiten op. Daarna gaan we gezamenlijk naar binnen. 

De kinderen moeten zelf hun eten en drinken meenemen voor in de pauze. 

Om 12.00 uur kunnen de kinderen ook weer opgehaald worden bij de Kappen. 

We hopen op een gezellige ochtend!  

Met vriendelijke groeten Nienke Scheepers & Sylvie Bals 

 

Oud papier 

Zetten jullie het voor 09.00 uur aan de straat?  

 
 

 

 



Nieuw op de website 

Bij laatste nieuws zijn de volgende berichten geplaatst: 

- Open dag RTC De Stofwolk Eibergen 

- Workshop Science groep 6, 7, 8 

- Workshop Technology Elektriciteit groep 3, 4, 5 

 

 

 

 

 

27 maart  Groep 7 bezoekt het historisch archief 

03 april   Juffendag 

03 april   Groep 7 en 8 ’s middags voetbaltoernooi 

08 april   Schoolfotograaf groep 6 t/m 8 

09 april   Schoolfotograaf groep 1 t/m 5 

10 april   Groep 4 Podiumspektakel in de Kappen 08.45-12.00 uur 

10 april   Groep 7 en 8 ’s middags handbaltoernooi 

12 april   Koningsspelen 

20 april t/m 5 mei Meivakantie 

23 mei   Praktisch verkeersexamen groep 8 

 

 

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.   

 


