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Goedemiddag 

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de brief van Ruud Brandsma, zal ik vanaf 1 juli als waarnemend 

directeur werkzaam zijn op IKC De Kameleon. 

Een uitdaging die ik nog niet had zien aankomen, maar waar ik ontzettend veel zin in heb. Ik kijk er 

naar uit om samen met leerlingen, ouders en het team, het komende jaar verder te bouwen aan 

onze school.  

Ik wil jullie bedanken voor de positieve reacties die ik heb mogen ontvangen. Erg fijn! 

Tot aan de zomervakantie zal ik zoveel als mogelijk de IB taken voortzetten. De vacature voor intern 

begeleider is deze week verspreid. 

Tot 1 juli zal Nardy nog 1 dagdeel per week aanwezig zijn om mij wegwijs te maken in de voor mij nog 

onbekende systemen en te zorgen voor een goede overdracht.  

 

Heb je vragen of andere zaken te bespreken, de 

deur staat altijd open. Kom gerust binnen! 

  

Een fijn pinksterweekend gewenst!  

  

Kim van den Berg 

 

Personeel 

Hallo allemaal, 

Nu de nieuwbouw bijna klaar is, staan ons allemaal nieuwe dingen te wachten. En hoewel dit een 

moment is waar ik erg naar uit heb gekeken, is er iets anders op mijn pad gekomen. Zoals de meesten 

van jullie weten woon ik best een eindje weg en is deze afstand elke dag iets waar ik weer tegenop 

zie. Daarom heb ik ervoor gekozen om, met ingang van volgend schooljaar, dichter bij huis te gaan 

werken voor stichting KONOT. Dat betekent dat ik met pijn in mijn hart afscheid moet gaan nemen 

van een fantastische school met een ijzersterk team, betrokken ouders en enthousiaste leerlingen. De 

afgelopen jaren waren niet altijd even makkelijk en toch hebben we er samen weer wat moois van 

weten te maken. IKC de Kameleon is een school waar we samen trots op mogen zijn. 

Ik wil iedereen bedanken voor alle ervaringen, de mooie dingen, de leerzame momenten, de lach en 

de traan. Wie weet zien we elkaar nog eens terug. 

Groetjes, Leonie 

 

Wij vinden het jammer dat we Leonie als collega in ons team moeten gaan missen! We kenden 

echter haar wens om dichter bij huis te gaan werken en dus begrijpen we haar keuze. Natuurlijk 

zullen we met de kinderen en collega’s Leonie nog gaan bedanken voor haar inzet en de fijne 

samenwerking. 

 

 



 

Vacatures 

Op dit moment hebben we voor volgend schooljaar nog twee vacatures in te vullen. De vacature 

voor intern begeleider (3 dagen), jullie wel bekend. En vanwege het vertrek van Leonie een vacature 

van 3 dagen voor een groepsleerkracht. Na de sollicitatiegesprekken in week 25 zullen wij jullie 

berichten over de invulling hiervan. 

 

Plaatje schooljaar 2019-2020 

Op dit moment is de bezetting van de groepen voor volgend schooljaar nog niet duidelijk in verband 

met bovengenoemde vacatures. We verwachten over ongeveer drie weken het complete plaatje 

duidelijk te hebben. 

Hoe we de groepen gaan indelen is wel duidelijk. Hieronder het plaatje voor het nieuwe schooljaar: 

Peuters (1 groep)  

Groep 1/2 A 

Groep 1/2 B 

Groep 3 

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

 

Nieuwbouw 

We hebben vanmorgen de sleutel van de nieuwbouw ontvangen. Er zijn nog veel kleine dingen die 

gedaan moeten worden. De komende week worden de bouwketen zoveel mogelijk verwijderd, even 

als  de bouwhekken. 

De firma Langezaal is begonnen met de bestrating aan de zijkant van de school. Dit worden de 

plekken waar de fietsen gestald worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Verhuizen 

Nu de school is opgeleverd, komt het moment van verhuizen steeds dichterbij. Er is inmiddels een 

verhuisplan geschreven. Aangezien we niet alles op de laatste dag willen en kunnen verhuizen, 

beginnen we hier alvast mee nadat het gebouw is schoongemaakt. Op donderdag 20 juni en vrijdag 

21 juni beginnen we met het verhuizen van het meubilair dat we gaan gebruiken in de kantoren en 

op de leerpleinen. Op donderdag 11 juli en vrijdag 12 juli verhuizen we de resterende spullen met 

behulp van een verhuisbedrijf. We willen het meubilair graag schoon verhuizen en zoeken ouders die 

ons op woensdag 10 juli van 8.30 tot 12.00 uur willen helpen met het schoonmaken. Aanmelden 

hiervoor kan bij de leerkracht van jullie kind(eren).  



 

Officiële opening nieuwe school 

De officiële opening staat gepland op vrijdag 18 oktober. Er is een werkgroep bezig met de invulling 

van deze dag. Na de zomervakantie worden jullie hier verder over geïnformeerd. Deze datum kunnen 

jullie alvast noteren in jullie agenda. 

Nog voor de zomervakantie krijgen kinderen en ouders de gelegenheid om alvast een kijkje te nemen 

in de nieuwe school. Meer informatie hierover in een volgende nieuwsbrief. 

 

BSO         

Het is zover. Na de zomervakantie opent BSO De Kameleon haar deuren. Een BSO die de kinderen 

heel veel mogelijkheden biedt in het nieuwe pand. Een pand dat dadelijk vertrouwd voor de kinderen 

zal zijn. Binnen lekker chillen, spelen in de diverse hoeken, koken in de gloednieuwe keuken of iets 

technisch in elkaar zetten in het technieklokaal. Maar vooral heel veel buiten spelen op ons prachtige 

groene plein. Want wat zien de tekeningen van het plein er gaaf uit!  

Inmiddels zijn er voldoende inschrijvingen om op de maandag, dinsdag en donderdag te starten met 

de BSO.  

Voor inschrijving of meer informatie over de BSO op de Kameleon, mail of bel: 

Nathalie Gribbroek, locatiemanager van Kinderopvang Humankind.  

nathaliegribbroek@humankind.nl; ngribbroek-ske@kinderopvanghumanitas.nl;  

06-83707941 

Of  

Kim van den Berg, waarnemend directeur IKC De Kameleon 

directie@bsdekameleon.nl; 

053-5723363 

 

Herhaalde oproep ouderhulp sportdag 

Vrijdag 20 juni doen groep 7 en 8 mee aan de jaarlijkse sportdag. Om de 

organisatie rond te krijgen zoeken wij nog 4 ouders die willen helpen 

(2 voor groep 7 en 2 voor groep 8). De hulp is waarschijnlijk nodig bij het 

atletiek-onderdeel (meten bij het hoog- en verspringen, klokken bij lopen en 

sprinten etc.). De start van de sportdag is om 08.30 uur en tegen 12.30 uur is het 

ochtendprogramma afgelopen. 

Bij onvoldoende begeleiders kunnen wij helaas niet deelnemen aan de sportdag. 

 

’s Middags gaan de leerlingen zwemmen bij De Wilder. Omdat de leerlingen ’s middags vrij zijn, is dit 

voor onze leerlingen optioneel. Mocht je zoon/dochter wel gaan zwemmen, geeft dit dan tijdig door. 

Wij kunnen dan zorgen voor begeleiding in het zwembad.  

 

Voorstelling groep 7 

De leerlingen uit groep 7 zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de voorstelling ‘Jij en Ik’. 

Donderdag 20 juni treden zij twee keer op; ’s middags voor de basisscholen en ’s avonds voor ouders 

en andere belangstellenden. De avondvoorstelling begint om 19.00 uur en zal rond 20.00 uur 

afgelopen zijn. Kaartjes zijn gratis te verkrijgen via: www.dekappen.nl. Let op: plaatsbewijs is 

verplicht.  
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Avondvierdaagse 

Net zoals voorgaande jaren zal vanavond de medaille uitreiking plaatsvinden aan de Kroonprins. 

Mocht je de medaille zelf niet op kunnen halen, dan wordt deze dinsdag op school meegegeven. 

De hesjes uiterlijk woensdag ongewassen weer inleveren! 

 

Eerste NERF toernooi in Haaksbergen voor kinderen! 

NERF is hét speelgoed van dit moment. Buurtsportcoach Haaksbergen 

organiseert het eerste NERF toernooi voor kinderen vanaf 8 jaar. 

Je speelt in een team van 4 tegen andere teams. Met een NERFgun 

met foam-darts verdedig je je eigen vlag en door te verschuilen achter 

obstakels en snel te rennen, probeer je de vlag van het andere team te 

veroveren.   

 

Het toernooi vindt plaats op zaterdag 8 juni, tussen 12.00 en 15.00 uur in sporthal de Els. Elke team 

heeft ongeveer een uur speeltijd met tussendoor een aantal pauzes. Bij opgave geven we aan tussen 

welke tijden wij verwachten dat jij kunt gaan spelen. We hebben plek voor maximaal 12 teams. 

Minimale leeftijd is 8 jaar. Kosten zijn €2,- per kind. Dit is inclusief eten en drinken. 

 

Opgeven of meer informatie? 

Wil je dit toernooi niet missen? Meld je dan snel aan bij onze buurtsportcoach Bart, via 

telefoonnummer (06) 14 13 25 05 of mail b.vanderburg@wijkracht.nl. Wil je eerst meer informatie, 

neem ook dan gerust contact op! 

 

NatasUnik Lab 

NatasUnik Lab organiseert in juni nog een tweetal workshops voordat de zomervakantie gaat 

beginnen.  

Workshop Technology Constructie Piramide: 

Op woensdagmiddag 12 juni van 14.30 - 15.45 uur de Workshop Technology Constructie Piramide 

voor kinderen uit groep 3, 4 en 5. Tijdens deze workshop kunnen de kinderen aan de gang met 

verschillende materialen. Piramides staan in Egypte, maar waarom werden ze gebouwd? Hoe werden 

ze gebouwd? Kan je een piramide maken van verschillende 

materialen? Ontdekkend en ontwerpend leren is een belangrijk 

onderdeel van de workshop. 

 

Workshop Science Vloeistofmengels: 

Op woensdagmiddag 26 juni van 14.30 - 15.45 uur de Workshop Science Vloeistofmengsels voor 

kinderen uit groep 1 en 2. Bij deze workshop staat ontdekkend leren, maar juist ook de verwondering 

voorop. De kinderen kunnen onderzoeken wat vloeistoffen zijn, hoe vloeistoffen op elkaar kunnen 

reageren en maken ze kennis met vloeistofmengsels.  

 

Beide workshops beginnen om 14.30 uur en eindigen om 15.45 uur. De kosten zijn € 7,50 per kind. 

De workshops worden gehouden in samenwerking met het IKC de Kameleon en vinden plaats in 

het IKC de Kameleon, Bartokstraat 21 in Haaksbergen. Voor vragen en aanmelding mail 

naar NatasUnik@gmail.com.  
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Nieuw op de website 

De volgende berichten zijn op de website geplaatst: 

- Flyer Scholtenhagenfestival  

- Flyer WAK week 

 

 

 

 

 

 

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 

21 juni   Schoolsportdag groep 7 en 8 

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.   

 

 

 


