
Nieuwsbrief  

17 mei 2019 
 

Goedemiddag 

Alweer een week die voorbij gevlogen is, genoeg te beleven op IKC de Kameleon. 

Het weer voor het weekend ziet er stralend uit. Voor wie gaat, veel plezier op de 

meimarkt!   

Nardy te Koppel 

 

Nieuwbouw 

Deze week zijn in alle ruimtes de vloeren gelegd. Ook de gietvloeren in de sanitaire ruimtes zijn bijna 

klaar. Het podium op het leerplein (onderbouw) is bijna klaar en zal dan met vloerbedekking bekleed 

worden. Ramen in de schuifdeuren zijn geplaatst en plinten worden aangebracht. De 

buitenverlichting is gemonteerd evenals de schoolbel. De schilders zijn op dit moment volop bezig 

om alles strak af te lakken. 

Volgende week zullen ze beginnen met het plaatsen van het sanitair en indien mogelijk de keuken.  

Komende week starten ze ook met de inrichting 

van de buitenruimte. Daarom moeten de 

bouwketen zoveel als mogelijk van het 

bouwterrein verwijderd worden. Er zal tijdelijk een 

bouwkeet op de parkeerplaats aan de 

Bartokstraat, aan de zijde van het 

bouwterrein,  geplaatst worden.  

 

Adviesgesprekken groep 7 

Begin juli krijgen de leerlingen van groep 7 het voorlopig schooladvies. De gesprekken van dinsdag 2 

juli willen we graag overdag voeren. Graag bij Tjitske aangeven of je deze dag overdag kunt? 

 

Dierbare zaken 

Afgelopen maandag heeft groep 7 een bezoek gebracht aan het crematorium in Borne. In het begin 

was het best spannend, maar al snel werd het interessant. In een ontspannen sfeer hebben 

leerlingen gepraat over dood en leven, cremeren en begraven en alles wat er verder komt kijken na 

het verlies van een dierbare. Ze hebben (bijna) alle ruimtes van het crematorium bezocht. Alle vragen 

die de leerlingen hadden konden gesteld worden, geen vraag was te gek. Enkele reacties van 

leerlingen: ‘Het was heel groot!’, ‘Ik had me de oven heel anders voorgesteld’, ‘Eerst vond ik het 

spannend, later interessant’. Kortom: een leerzame en interessante ochtend! 

 

Avondvierdaagse   
In de week van 3 t/m 7 juni wordt de avondvierdaagse gehouden. 

Denken jullie aan de inschrijfformulieren. Deze kunnen worden ingeleverd 

t/m vrijdag 24 mei a.s. 

 



Herhaalde oproep: Meer met muziek, Vantastic Plastic Band! (Haaksbergse Harmonie) 

Altijd al in een band willen spelen? Vanaf 21 mei a.s.  kunnen op de dinsdagmiddag na schooltijd op 

De Kameleon muziekworkshops worden gevolgd door kinderen uit de groepen 4, 5 en 6. Deze 

muzieklessen van de Haaksbergse Harmonie worden gegeven door Herman Beumer. 

We werken als school graag aan dit muziekproject van de Haaksbergse Harmonie mee, omdat we het 

een hele mooie gelegenheid vinden voor kinderen om na schooltijd Muzieklessen te volgen tegen 

een aantrekkelijke prijs! Wat deze lessen bijzonder maakt is dat de kinderen direct in een orkestvorm 

gaan samenspelen op een blaasinstrument.  De lessen serie wordt afgesloten met een heus concert 

samen met het B-orkest (leerlingenorkest) van de Haaksbergse Harmonie waar alle ouders en familie 

van harte welkom zijn om te komen kijken! 

 

Open Dag Stichting Muziekonderwijs 

Op zondag 26 mei a.s. houdt Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen van 

14.00 tot 16.00 uur weer de jaarlijkse Open Dag. 

Tijdens deze open dag maak je kennis met onze muziekleraren en hun 

instrumenten!  

De vrolijke muzieknoten vliegen je om de oren. Sla op een drumstel, probeer de gitaar of blaas je 

wangen bol op de trombone. Er valt veel te zien en te horen! 

Programma: 

• Docenten geven uitleg over hun muzieklessen 

• Instrumenten kunnen worden uitgeprobeerd 

• Optredens door leerlingen 

• Bandoptredens 

• Jeugdorkest van de Haaksbergse Harmonie 

• Muziekverenigingen geven uitleg over het lessen via een muziekvereniging en de 

samenspeelmogelijkheden 

De lessen die worden aangeboden zijn voor jong en oud. 

 

Oud papier 

Zetten jullie het vóór 08.30 aan de straat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nieuw op de website 

Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 

 

 

 

 

21 mei   Groep 1 ’s middags naar het Grintenbos 

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 

19 juni   Excursie naar de watermolen groep 6 

20 juni   Uitvoering voorstelling groep 7 over communicatie  

   ’s middags: voor Haaksbergse basisscholen 

   ’s avonds: voor ouders en andere belangstellenden 

21 juni   Opruimdag, ’s middags alle kinderen vrij 

28 juni   Rapporten mee 

28 juni   Bezoek boerderij groep 6 

01 en 02 juli  Oudergesprekken 

03 juli   In de nieuwe groep kijken 

09 juli   Musical/afscheid groep 8 

11 juli   Laatste schooldag 

12 juli   Start zomervakantie, 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.   

 


