
Nieuwsbrief 

29 maart 2019  
 

Goedemiddag 

Wederom een nieuwsbrief met actuele berichten, veel leesplezier.  

Geniet lekker van het komende weekend, veel plezier samen.  

 

Even opletten, zondagmorgen gaat de zomertijd weer in.  

Nardy te Koppel 

 

 

Nieuwbouw 

Mogelijk hebben jullie al gezien dat er op dit moment volop wordt geboord aan de zijkant van de 

school. Deze boringen zijn nodig voor de WKO installatie: Warmte Koude Opslag in de grond. De 

boringen gaan tot 80 meter diep. In een WKO installatie wordt grondwater in de dieper liggende 

bodem benut als energiebuffer. Doel is dat in de zomer ons gebouw gekoeld wordt door het koude 

water op te pompen. ’s Winters wordt het gebouw verwarmd door het warme water op te pompen. 

Dit is een van de zaken die ons schoolgebouw duurzaam 

maken. Daarnaast is er extra aandacht geweest voor 

muur, vloer en dakisolatie. Ook worden er 

zonnepanelen op het dak geplaatst. 

 

 

 

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. 

 

Juffendag 

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

en drinken mee te nemen. 

 

Herhaalde oproep: 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 

 

Nieuw op de website 

Bij laatste nieuws is het volgende bericht geplaatst: 

- Uitnodiging kleuterkerk Palmpasen 14 april 



 

 

 

 

 

 

 

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.   

 


