
Nieuwsbrief 

12 april 2019  
 

Goedemiddag 

Op dit moment zijn de Koningsspelen nog in volle gang. De kinderen zijn 

prachtig en kleurrijk gekleed. Allemaal leuke spelletjes, super 

georganiseerd. Alle hulpouders bedankt voor jullie inzet! 

Alvast een goed weekend. 

Nardy te Koppel 

 

 

 

 

Handbaltoernooi 

Afgelopen woensdag hebben groep 7 en 8 meegedaan aan het jaarlijkse handbaltoernooi. In het 

zonnetje hebben de leerlingen sportief gespeeld, helaas zijn we niet in de prijzen gevallen. Coaches 

en supporters bedankt voor jullie inzet! 

 
Bezoek Risk Factory Twente groep 8  

Dinsdag 14 mei bezoeken de leerlingen de Risk Factory Twente. Hier doorlopen de leerlingen een 

aantal veiligheidsscenario’s. 

Het vervoer heen en terug is geregeld door de Risk Factory. Wel wordt er gevraagd om 3 begeleiders. 

Bij deze dus een oproep; wie van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 kan en wil 

op dinsdag 14 mei van 11.15 tot 14.45 uur mee om de groep te begeleiden. 

Let op; we vertrekken pas om 14.15 uur vanaf de Risk Factory, dus de leerlingen zijn wat later thuis. 

 

Nieuwbouw 

Momenteel zijn de werkzaamheden met name gericht 

op de afbouw aan de binnenzijde. 

Vorderingen die niet zichtbaar zijn, maar nog wel veel 

tijd kosten. 

Maandagmiddag gaat het team tijdens de 

studiemiddag de nieuwbouw bezoeken. 

 

Paasviering 

Op vrijdagmorgen 19 april is de paasviering in de hal aan de Bartokstraat. 

Deze viering staat in het teken van nieuw leven en dat je mag zijn wie je bent. 

Ook zullen enkele leerlingen iets vertellen over het vasten bij het Christendom, de Islam en het 

Hindoeïsme. Wij maken er samen een fijne viering van.  



Vrijdagmiddag 19 april gaan de groepen 1 tot en met 3 

eieren zoeken die verstopt zijn door de Paashaas. 

De overige groepen hebben een eigen programma in 

de groep. 

Om 14.30 uur begint voor alle groepen de 

meivakantie! 

               

 

Voorleeswedstrijd 

Woensdag 10 april vertegenwoordigde Arisha uit groep 8 IKC de Kameleon en Haaksbergen in de 

regionale voorleeswedstrijd. 

Er waren in totaal 10 kandidaten die allemaal een fragment uit een boek voorlazen. 

In het theater ZININ in Nijverdal las Arisha een spannend stuk voor uit het boek “Juf Braaksel”.  

Toneelvereniging LEF speelde uit elk boek ook een stuk live voor het publiek. 

De concurrentie was erg sterk en helaas heeft Arisha niet gewonnen. 

We zijn echter wel onwijs trots; zover in de voorleesronde wist nog niet eerder een leerling uit 

Haaksbergen te komen. 

Arisha werd aangemoedigd door haar klasgenoten die een mooie yell en voor iedereen een gaaf  

T-shirt hadden gemaakt. 

Al met al was het een erg leuke middag! 

 

Herhaalde oproep vrijwilligers gezocht 

We zijn nog steeds op zoek naar hulpouders, opa’s, oma’s, er is nog geen enkele opgave: 
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. 

 

Vrije middag 

Alle kinderen zijn maandag 15 april a.s. vanaf 12.15 uur vrij i.v.m. een studiedag. 

 

 

 



Eindcito groep 8 

Zoals jullie weten maken de leerlingen van groep 8 op dinsdag 16 en woensdag 

17 april de Centrale Eindtoets. Altijd een spannend moment. Ons advies is om 

goed uitgerust op school te komen.  

 

 

Schoolreisje groep 1 t/m 7 

Zoals bekend gaan de groepen 1 t/m 7 dinsdag 7 mei 2019 op schoolreisje. We vertrekken allemaal 

vanaf locatie Bartokstraat. 

Het programma ziet er als volgt uit:  

 Groep 1 en 2: Het Land van Jan Klaassen 

Om 09.00 uur aanwezig zijn op school. Ze gaan dan eerst naar hun eigen klas.  

Vertrek: 9.15 uur vanaf school (locatie Bartokstraat)   

Terug: 16.00 uur op school  

 Groep 3 en 4: Attractiepark Drouwenerzand 

Om 08.15 uur aanwezig zijn op school. Ze gaan dan eerst naar hun eigen klas.  

Vertrek: 8.30 uur vanaf school (locatie Bartokstraat)  

Terug: 16.00 uur op school  

 Groep 5, 6 en 7: Avonturenpark Hellendoorn 

Om 09.00 uur aanwezig zijn op school (locatie Bartokstraat). Daar worden ze opgevangen 

door de leerkrachten.  

Vertrek: 9.15 uur vanaf school (locatie Bartokstraat)  

Terug: 16.00 uur op school (ook locatie Bartokstraat)  

Voor eten, drinken en iets lekkers wordt gezorgd.  

Mocht uw kind toch nog een boterham mee willen nemen, dan is dat geen probleem. Het 

meenemen van waardevolle voorwerpen (bv. sieraden) is op eigen risico. Mobiele telefoons blijven 

thuis. We hopen op goed weer en maken er samen een gezellige dag van!  

 

Groep 8 gaat niet op schoolreisje en gaat deze dag op de gewone tijden naar school.  

Zij gaan binnenkort op kamp.  

 

Babynieuws 

Juf Wendy is gisteren bevallen van een tweeling, Mick en Jim. 

Van harte gefeliciteerd juf Wendy, Robbert en Lisa met jullie zonen en 

broertjes en een hele gelukkige toekomst met z’n vijfjes gewenst! 

 

 

Nieuw op de website 

Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 april   Alle kinderen zijn ’s middags vrij 

16 en 17 april  Cito eindtoets groep 8 

17 april   Grintenbosch project groep 6 

19 april   Paasviering 

20 april t/m 5 mei Meivakantie 

7 mei   Schoolreisje groep 1 t/m 7 

14 mei   Risk Factory Twente groep 8 

16 mei   Groep 1-2 zijn vrij 

23 mei   Praktisch verkeersexamen groep 8 

27 t/m 31 mei  Groep 1-2 hele week vrij 

27, 28, 29 mei  Kamp groep 8 

30 en 31 mei  Hemelvaart, alle kinderen vrij 

3 t/m 7 juni  Week van de avondvierdaagse 

10 juni   2e Pinksterdag: alle kinderen vrij 

 

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.   

 


