
Nieuwsbrief 

8 maart 2019  
 

 

Goedemiddag 

Beste ouders en leerlingen van IKC de Kameleon. Vandaag was ik voor het eerst op locatie van 

Brakelstraat en kan zeggen dat ik met veel plezier kennisgemaakt heb. Graag wil ik gebruik maken 

van deze nieuwsbrief om mij voor te stellen. 

Mijn naam is Nardy te Koppel, samenwonend en moeder van twee zonen (13 en 15). 

Sinds 2007 werkzaam bij Stichting Keender en vanaf 2015 als directeur aan 

basisschool Honesch. De bestuurder heeft mij gevraagd om de komende tijd een 

aantal directietaken waar te nemen. En dat doe ik graag! 

Op dinsdagmorgen zal ik zoveel mogelijk op de locatie aan de Bartokstraat zijn en op 

vrijdagmorgen op de locatie aan de van Brakelstraat. Mochten jullie mij nodig hebben dan kun je me 

ook altijd bereiken via directie@bsdekameleon.nl 

Ik wens jullie een fijn weekend toe. 

Hartelijke groet, Nardy te Koppel 

 
Studiemiddag 14 maart 

Alle kinderen zijn vrij vanaf 12.15 uur 

 

Ouderbetrokkenheid 

Onlangs hebben jullie een mail gehad met de vraag de enquête over de ouderbetrokkenheid in te 

vullen. Wij willen de ouders die hier de moeite voor genomen hebben hartelijk danken. De gegevens 

worden nu verwerkt. Later horen jullie hier meer over. 

Tjitske en Saskia  

 

Nieuwbouw 
 

 

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen een kijkje 

genomen in de nieuwbouw. Zij hebben kunnen zien 

dat de vloerverwarming en de afdekvloer er inmiddels 

inliggen. Nu worden de binnenwanden en de 

deurkozijnen geplaatst en er is gestart met de aanleg van de luchtbehandelingsinstallatie. Buiten is 

het metselwerk klaar en wordt er op dit moment gevoegd. De komende week zullen deze 

werkzaamheden nog volop doorgaan.  
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Kijkje nemen in de nieuwe school 

Afgelopen dinsdag mochten alle kinderen en leerkrachten een kijkje nemen in de nieuwe school. 

De kinderen waren erg benieuwd naar hun nieuwe lokaal. Ze hadden ook allerlei vragen/ 

opmerkingen: “Wat groot!”, “Krijgen we ook kluisjes?”, “Waar moeten wij naar binnen?”, “Waar zijn 

die buizen voor?” 

Mooi om zo een eerste indruk te krijgen van onze nieuwe school! 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Circus De Kameleon 

Groep 1, 2 en de peuters hebben met veel enthousiasme vier weken gewerkt aan het thema circus. 

We zijn veel te weten gekomen over het leven in en rond het circus. Ook hebben we een naam voor 

het circus en een programma voor een circusvoorstelling gemaakt. Samen hebben we veel geoefend 

en een voorstelling gegeven voor de ouders van de peuters en de kleuters en op carnavalsmiddag 

nog een keer voor de leerlingen van de groepen 3, 4 en 5.  

 
 
Carnaval 

Afgelopen maandag hebben we carnaval gevierd op de Kameleon.  

We zijn begonnen met een optocht, onder begeleiding van een echte carnavalswagen “De Trolls 

Express”. Het was een bonte stoet en het was erg leuk dat er veel publiek langs de route stond te 

kijken, zelfs RTV Sternet /1Twente Haaksbergen. 

We liepen naar de locatie  aan de van Brakelstraat. Daar kregen de kinderen iets te drinken en een 

heerlijk plakje carnavalscake. 

Ondertussen konden de groepsleiders ( dit waren de leerlingen uit groep 8) hun groepje kinderen bij 

elkaar zoeken en daarna de verschillende spelletjes spelen die binnen klaar stonden. 

Het was een geslaagde dag. 

De foto’s staan binnenkort op de website. 

 
Gezocht extra handen voor de hoofdluiscontrole groep 

De groep ouders die woensdags na elke vakantie de kinderen controleren op hoofdluis, heeft 

versterking nodig. We zoeken voor beide locaties nog enkele ouders die ons 

daarbij willen helpen. De controle is direct om 8:30 uur en duurt ongeveer 1 

uur. Daarnaast is er soms een (her)controle als er een hoofdluismelding is.  

Deze controles moeten als “service” naar ouders worden gezien.  

Op onze website staat het hoofdluisprotocol. Klik op deze link om dit te lezen.  

https://bsdekameleon.nl/ouders-school/hoofdluisprotocol/


Wil je meer informatie of heb je vragen? Inge Ordelmans coördineert het groepje en zij is te bereiken 

via ingeraspe@gmail.com. 

 
 

Scheidsrechter en 6 coaches gezocht groep 7 en 8  

Woensdagmiddag 3 april wordt het jaarlijkse voetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 gehouden. 

Van beide groepen doen er meerdere teams mee. Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders, opa’s/oma’s 

of oudere broers/zussen, die een team willen coachen en scheidsrechter willen zijn. 

Voor meer informatie of opgeven kan bij Tjitske en Leonie. 

 

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. 

Hiervoor worden ook 6 coaches gezocht. Vinden jullie het leuk om je kind te begeleiden en evt. te 

coachen, dan zouden wij heel erg blij zijn met jullie aanmelding.  

Voor meer informatie of opgeven kan bij Tjitske en Leonie. 

 

 
Spandoek 
Het grote spandoek van de Kameleon is verdwenen. Deze hing aan de hekken voor de nieuwbouw 
locatie. Heeft iemand toevallig iets gezien of weet er meer over, laat het ons even weten. 
 
 
Nieuw op de website 
Op de website hebben wij bij ‘Laatste nieuws’ het volgende item geplaatst: 

- KidsFunRun zondag 24 maart  
 
 
 
 
 
 
 
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.   
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