
Nieuwsbrief  

21 juni 2019  
 

Goedemiddag 

Over 3 weken start de zomervakantie. We komen steeds een stapje dichterbij het starten in het 

nieuwe schoolgebouw. Hier kijken we met zijn allen erg naar uit. Naast onderwijs zijn we de 

komende weken druk met het startklaar maken van het gebouw. De afgelopen dagen is het wifi 

netwerk aangelegd in de school en zijn de eerste verhuisdozen, kasten en een aantal tafels 

overgebracht. Vandaag staat de studiemiddag in het teken van opruimen en inpakken. Op beide 

locaties is een afvalcontainer geplaatst om oude/ kapotte spullen af te voeren. Komende week wordt 

het nieuwe meubilair geleverd en worden de smartborden geplaatst.  

Voor de vakantie willen we leerlingen en ouders de gelegenheid geven om alvast een kijkje te nemen 

in  het nieuwe gebouw. Dit zal plaatsvinden op donderdagmiddag 11 juli. Wilt u 

deze datum alvast in uw agenda noteren. In de volgende nieuwsbrief volgt hierover 

meer info. 

Verder zijn we in de afrondende fase wat betreft de invulling van de vacatures. Ik 

verwacht u hier volgende week meer over te kunnen vertellen.  

Ik wens u een fijn en zonnig weekend toe. 

Kim van den Berg 

 

Voorstelling groep 7  

Vanaf de meivakantie zijn de leerlingen van groep 7 druk geweest met de voorbereidingen van de 

voorstelling ‘Jij en Ik’ in theater De Kappen. Dagelijks werd er onder leiding van Frans en Ingrid Pinkse 

geoefend voor 16 acts over communicatie. De acts beeldde (mis)communicatie uit door middel van 

toneel, dans, bodypercussie etc. Verschillende vormen van theater kwamen voorbij. Ook het 

ontvangen van de gasten en het verzorgen van de catering werd door leerlingen georganiseerd. Zo 

zijn er ongeveer 200(!) broodjes gesmeerd voor lunch en diner. Gisteren hebben ze twee 

voorstellingen gespeeld. ’s Middags was er een voorstelling voor ongeveer 300 basisschoolleerlingen 

van groep 6, 7 en 8 uit Haaksbergen en ’s avonds was de zaal gevuld met ongeveer 200 ouders, 

broertjes,  zusjes, opa’s, oma’s en andere belangstellenden.  

Wat hebben ze het fantastisch gedaan en wat straalde iedereen in zijn of haar rol. Oprecht trots op 

deze prestatie! 

 

Verhuizing 

Voor donderdag 11 juli a.s. zijn wij op zoek naar sterke 

mannen/vrouwen. Wij hebben hulp nodig bij het in- en uitladen 

van de verhuiswagen en starten om 09.00 uur.  

Aanmelden via directie@bsdekameleon.nl  
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VSO  

In de nieuwsbrief van 7 juni hebben jullie kunnen lezen dat er inmiddels voldoende inschrijvingen zijn 

om op maandag, dinsdag en donderdag te starten met de BSO. Inmiddels hebben we ook voldoende 

inschrijvingen voor de voorschoolse opvang (VSO) op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Voor inschrijving of meer informatie over de BSO en VSO op IKC 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 

 

Logopedie 

In de nieuwsbrief van 14-6-2019 hebben jullie kunnen lezen dat Marianne vanuit de praktijk van 

Marga Kerkhof na de zomervakantie niet meer op de Kameleon actief zal zijn als logopedist. Dit 

bericht heeft bij sommige ouders de indruk gewekt dat er geen logopedie meer op school gegeven 

wordt. Dat is echter niet het geval. Concreet betekent het dat er op de donderdag  geen logopedie 

meer op school wordt gegeven. Echter Logopediepraktijk Haaksbergen van Dam & Kosters is en blijft 

nog steeds actief op de Kameleon. Voor de kinderen die op de donderdag worden begeleid en 

waarvan de behandeling moet worden voortgezet is inmiddels een passende oplossing gevonden.  

Op maandag en dinsdag was en blijft er een collega van Logopediepraktijk Haaksbergen van Dam & 

Kosters aanwezig om kinderen op logopedisch gebied te begeleiden. Mocht je vragen hebben aan de 

logopedistes dan kun je op maandag (Jolijn Hendriks) en 

dinsdag (Marieke van Dam) bij hen terecht of contact 

opnemen met de praktijk 

(www.logopediepraktijkhaaksbergen.nl).  

 

 

Nieuws van de OR 

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij al druk bezig met de planning voor het ophalen van oud papier en 

tuinonderhoud. Graag willen wij weten of je bereid bent om 1x per jaar mee te helpen. 

Oud papier wordt 11x per jaar, op een zaterdag, opgehaald met 2 vrachtauto’s. Per vrachtauto 

hebben we 3 personen nodig. Voor tuinonderhoud, met name vegen en schoonmaken van het plein, 

zoeken we 2 ouders. Per keer dat je helpt ontvang je een vergoeding van € 12.50. 

Hopelijk kunnen wij weer rekenen op jullie steun volgend schooljaar, zodat wij extra inkomsten 

ontvangen om leuke activiteiten te kunnen organiseren voor onze kinderen en om de ouderbijdrage 

zo laag mogelijk te houden. 

Wil je alleen op de reservelijst staan, dit graag aangeven in je mail.  

Meld je aan vóór 3 juli a.s. via mail: ouderraad-kameleon@outlook.com o.v.v. naam, naam kind en 

groep, oud papier of tuinonderhoud, telefoonnummer en emailadres. 

Alvast bedankt voor je reactie en bijdrage. 

OR IKC de Kameleon 
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Petitie Kulturhus 

Zoals jullie wellicht weten verkeert het Kulturhus 

Haaksbergen nog steeds in zwaar weer en wordt het 

voortbestaan van het Kulturhus alsnog bedreigd. Je moet er niet aan denken dat een groot dorp als 

Haaksbergen zonder bibliotheekvoorziening en theater komt te zitten. Als school vinden wij het erg 

belangrijk dat kinderen in Haaksbergen naar de bibliotheek kunnen om allerlei prachtige boeken te 

lenen, maar ook dat zij kunnen genieten van mooie voorstellingen in het theater. Daarom 

ondersteunen wij de oproep van een groep bezorgde Haaksbergse inwoners, die zich hebben 

verenigd in het Burgerinitiatief  (BUIN) en op 27 juni a.s. een petitie aan de gemeenteraad willen 

aanbieden.  De petitie (en het rapport dat zij hebben opgesteld waarin zij hun visie op de rol en 

betekenis van het Kulturhus weergeven) is te vinden op de site die BUIN heeft ontworpen: 

www.buinhaaksbergen.nl 

Mocht jij het ook belangrijk vinden dat deze voorziening in Haaksbergen blijft bestaan, teken dan de 

petitie! 

 

Nieuw op de website 

Er zijn geen nieuwe berichten op de website geplaatst 

 

 

 

 

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.   
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