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Goedemiddag 

Nog 4 weken en dan begint de zomervakantie. In deze laatste weken zijn wij nog volop bezig met het 

geven van onderwijs. De komende week worden de laatste CITO toetsen afgenomen. Ook zijn er nog 

een aantal gezamenlijke activiteiten gepland. Een vol programma dus nog. 

Daarnaast wordt er hard gewerkt in het nieuwe gebouw. Deze 

week is de school schoongemaakt en volgende week beginnen we 

alvast met de eerste dingen verhuizen. Nog genoeg te doen, maar 

wat wordt het mooi!! 

 

Een fijn weekend en tot maandag.                           

Kim van den Berg 

 

Voorkeur voor oudergesprekken     

Volgende week dinsdag 18 juni ontvangen jullie een brief met een invulstrookje waarop jullie een 

voorkeursdag kunnen aangeven voor de oudergesprekken op 01 en 02 juli a.s. 

 

Wandelvierdaagse 

Afgelopen vrijdag ging helaas de laatste avond van de wandelvierdaagse niet door in verband met de 

slechte weersvoorspellingen. 

De OR heeft dinsdag de medailles uitgedeeld aan de wandelaars en alle kinderen voorzien van een 

ijsje. 

Wij danken de OR voor de goede organisatie en het lekkere ijsje. 

 

Processierups 

Woensdag hebben we een nest van de processierups ontdekt in de eik achter de school. De 

gemeente is hier inmiddels van op de hoogte gesteld en zij komen dit zo spoedig mogelijk 

verwijderen. Het nest zit laag aan de boom. Om te 

voorkomen dat kinderen hier last van krijgen, spelen we 

even niet achter de school. 

 

 

Groep 1 en 2 

Denken jullie eraan dat de kinderen uit de groepen 1-2 op maandag 24 juni a.s. vrij zijn. 

 

Logopedie op school 

De afgelopen jaren hebben wij met heel veel plezier gewerkt op de Kameleon. 

Door vervelende omstandigheden is Marga een tijd uit de running geweest. Marianne heeft haar 

taak sinds 2016 met enthousiasme overgenomen. Na de zomervakantie gaat Marianne het 

logopedisch vak verruilen voor een nieuwe uitdaging. Om gezondheidsredenen is het niet mogelijk 

om binnen de Kameleon kinderen te blijven behandelen, hetgeen wij erg jammer vinden. 



Natuurlijk bent u welkom in de logopediepraktijk gevestigd aan de Sleutelbloem 25 in Haaksbergen. 

Wij kunnen begeleiding geven op het gebied van: spraak, taal, stem, gehoor, afwijkende 

mondgewoonten en lees- en spellingproblemen. In lees- en spelling zijn wij gespecialiseerd. Ook 

bieden wij ondersteuning in beginnende geletterdheid voor de kleuters. (voor kinderen met een 

verhoogd risico op lees- en spellingproblemen in groep 3).  

Jacqueline Scholten en Marga Kerkhof zijn beide dyslexiebehandelaar. 

 

Tot de zomervakantie blijft Marianne kinderen behandelen op de Kameleon. Via deze weg willen we 

jullie bedanken voor de samenwerking, de gastvrijheid binnen de school en het vertrouwen dat jullie 

in ons hebben gehad. En wellicht tot ziens bij ons in de praktijk! 

 

Groetjes, 

Marianne ter Linden en Marga Kerkhof-Hesselink 

Logopediste                      Logopediste/dyslexiebehandelaar 

 
[T]   053 - 5729702 

[E]   margakerkhof@logopediekerkhofscholten.nl   

[W] www.logopediekerkhofscholten.nl  

Werkdagen: dinsdag, woensdag en vrijdag 

  

Oud papier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zetten jullie het vóór 08.30 uur aan de straat? 

 

 

mailto:margakerkhof@logopediekerkhofscholten.nl
http://www.logopediekerkhofscholten.nl/


Nieuw op de website 

Er zijn geen nieuwe berichten op de website geplaatst 

 

 

 

 

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 

21 juni   Schoolsportdag groep 7 en 8 

24 juni   Groepen 1-2 zijn vrij 

28 juni   Rapporten mee 

28 juni   Bezoek boerderij groep 6 

01 en 02 juli  Oudergesprekken / adviesgesprekken gr. 7 

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.   

 

 

 


