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Goedemiddag 

Vandaag sluiten we deze warme week af met waterspelletjes voor alle groepen.  

Ook ontvangen de kinderen vandaag hun rapport. In het rapport vinden jullie de uitnodiging voor het 

rapportgesprek. 

 

Ik wens jullie een heel fijn weekend toe. 

Kim van den Berg 

 

Welke leerkracht in welke groep volgend schooljaar 

Hieronder het overzicht welke leerkracht volgend schooljaar in welke groep werkt. De kinderen zijn 

vandaag hierover door de leerkracht geïnformeerd. De ouders van wie de kinderen volgend 

schooljaar in groep 1 en 2 zitten ontvangen een tweede mail met de samenstelling van de groepen 

voor volgend schooljaar. 

 

Peutergroep:  

Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen: Lidian Reinderink en Nanda Plas 

Groep 1-2a: 

Maandag t/m vrijdag Wilma Veelers en op 10 dagen in het schooljaar Ans Weegerink. 

Groep 1-2b:  

Maandag, dinsdag en vrijdag Ans Weegerink. Op woensdag en donderdag José ter Borg. 

Groep 3:     

Maandag en dinsdag Nienke Mulling en woensdag  t/m vrijdag Mirjam Dollekamp.   

Groep 4:   

Maandag, dinsdag en vrijdag Nienke Scheepers en op woensdag en donderdag Sylvie Bals. 

Groep 5: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Saskia Manenschijn en op woensdag Ria Schadenberg. 

Groep 6:  

Maandag  t/m woensdag  Ilse ten Hagen en op donderdag en vrijdag Marleen te Riet. 

Groep 7: 

Maandag en dinsdag: Wendy ten Dam en woensdag t/m vrijdag Battice Kamphuis 

Groep 8: 

Maandag t/m vrijdag Tjitske Petersen. 

 

Jorieke Roelofs zal 3 dagen extra ondersteuning bieden op het leerplein 

van de bovenbouw en in de groepen 5 t/m 8. 

Renate Bos, onze onderwijsassistent, zal op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag ondersteunen in de groepen 1 t/m 4 en op het 

leerplein van de onderbouw.  
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Kennismaken groep en leerkracht volgend jaar 

Aanstaande woensdag gaan de kinderen kennismaken met de leerkracht van volgend jaar. Naast 

kennismakingsspelletjes, brengen de kinderen ook alvast een bezoekje aan de nieuwe school, zodat 

zij weten waar ze volgend jaar gaan starten. 

 

Afsluiting schooljaar 

Op donderdag 11 juli sluiten we het jaar af met alle kinderen van IKC De Kameleon. 

Om 11.00 uur sluiten we aan de Bartokstraat de peuteropvang. 

Om 14.00 uur sluiten we het schooljaar gezamenlijk af aan de Bartokstraat 21 met alle groepen.  

We sluiten de oude gebouwen en lopen gezamenlijk naar het nieuwe gebouw om daar een kijkje te 

nemen. Wij willen ouders van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.  

 

Nardy te Koppel 

Zoals jullie weten gaat Nardy vanaf 1 juli een nieuwe uitdaging aan. Wij 

bedanken haar voor haar inzet en betrokkenheid bij IKC De Kameleon de 

afgelopen periode en wensen haar veel succes en plezier toe in Winterswijk. 

Hieronder een berichtje van Nardy.  

 

Beste ouders van IKC de Kameleon, 

De afgelopen 4 maanden heb ik met veel plezier gewerkt op beide locaties van 

IKC de Kameleon. Ik heb het team leren kennen als energiek, vol motivatie en inspiratie. Het voelde 

als snel goed om er onderdeel van te zijn. Ik wil jullie deze laatste weken nog veel plezier toewensen. 

En bovenal straks heel veel succes in de prachtige nieuwe school! 

Hartelijke groet, 

Nardy te Koppel 

 

Voorstellen 

Zoals wij maandag jl. hebben laten weten, komt Battice Kamphuis volgend jaar werken op IKC De 

Kameleon in groep 7. Hieronder stelt zij zich aan jullie voor. 

 

Hallo allemaal!  

Ik ben Battice Kamphuis, 22 jaar en woon in Haaksbergen. Ik ben in 2018 afgestudeerd aan de PABO 

en ben toen meteen aan de slag gegaan bij stichting Keender. Ik heb een half jaar in de invalpool 

gezeten waar ik veel ervaring in alle groepen heb opgedaan en heb vanaf januari in groep 6 op de 

Bonifatiusschool gestaan. In het schooljaar 2019-2020 kunnen jullie mij op woensdag, donderdag en 

vrijdag in groep 7 vinden!   

In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig. Ik ben de zangeres in een band (DROOF) en ik speel 

gitaar, dit zullen jullie me vast nog zien doen! Daarnaast vind ik het heerlijk 

om te sporten. Paardrijden, volleybal, yoga, tennis, naar de sportschool… Ik 

vind een hele boel leuk.  

Ik heb er zin in om jullie te leren kennen, fijne vakantie en tot volgend 

schooljaar!  

Battice Kamphuis  

 



 

Invulling vacature IB 

We zijn blij jullie te kunnen melden dat we ook de vacature voor IB hebben ingevuld. 

In het nieuwe schooljaar zal Cindy Schapendonk deze taak op zich nemen. Zij is op dit moment 

werkzaam op een basisschool in Wichmond.  

Wij wensen haar veel succes en plezier op onze school. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich aan 

jullie voorstellen. 

 

Judolessen 2019-2020 gewonnen 

Groep 3 heeft, met hulp van een aantal leerlingen uit groep 4, meegedaan met een prijsvraag die is 

opgezet door de buurtsportcoaches van Haaksbergen. 

De buurtsportcoaches hebben het sport- en beweegaanbod in Haaksbergen, 

Buurse en  

St. Isidorushoeve in kaart gebracht in een boekje “de beweegwijzer” voor 

Haaksbergen. In het najaar van 2019 wordt deze beweegwijzer gelanceerd. 

Alle kinderen in het basisonderwijs ontvangen dit boekje. Aan scholen is 

gevraagd om een slogan en tekening voor de voorkant 

van de Beweegwijzer in te leveren. De prijs, judolessen 

voor groep 1-2 en 3, is door IKC De Kameleon 

gewonnen!! 

Mika, Lauren, Narin en Douwe hebben deze mooie prijs 

voor ons in de wacht gesleept. Volgende week kunnen 

jullie hierover een stukje in Rond Haaksbergen 

verwachten.  

 

IJsje Jumbo 

Vandaag hebben alle kinderen van IKC De Kameleon een ijsje gekregen van Jumbo. Ouders en 

leerkrachten hebben gereageerd op een facebookbericht van de Jumbo, met een lekkere verkoeling 

als resultaat. Hartelijk dank! 

 

 

Wegafzetting vanaf 8 juli 

 

 

Vanaf 8 juli gaat de gemeente Haaksbergen 

bezig met het aanleggen van het 

verkeersplateau aan de Wagnerstraat. Dit om 

de snelheid van auto’s op deze weg naar 

beneden te brengen. Om die reden is een 

gedeelte van de Schubertstraat en de 

Wagnerstraat afgezet. Naar verwachting duren 

de wegwerkzaamheden t/m 24 juli 2019. 

 

 

 



Studiedagen volgend schooljaar 

De MR heeft dinsdagavond ingestemd met de studiedagen van volgend schooljaar waarop de 

kinderen, naast de vakanties, ook vrij zijn. Deze (mid)dagen zijn: 

• Dinsdag 17 september 2019 

• Donderdag 17 oktober 2019 vanaf 12.15 uur 

• Donderdag 5 december 2019 vanaf 12.15 uur 

• Vrijdag 6 december 2019 

• Vrijdag 20 december 2019 vanaf 12.15 uur 

• Donderdag 13 februari 2020 

• Vrijdag 21 februari 2020 vanaf 12.15 uur 

• Vrijdag 24 april 2020 vanaf 12.15 uur 

• Vrijdag 10 juli 2020 vanaf 12.15 uur 

 

 
 

 

Extra vrije dagen voor de groepen 1 en 2 volgend schooljaar 

De kinderen uit de groepen 1 en 2 zijn ook het komende schooljaar een aantal extra dagen vrij. De 

reden hiervoor is dat zij anders teveel uren maken  ten opzichte van het wettelijk aantal verplichte 

uren. Ook hier heeft de  MR dinsdagavond mee ingestemd. Deze (mid)dagen zijn: 

• Maandag 9 september 2019 

• Dinsdag 8 oktober 2019 

• Woensdag 6 november 2019 

• Donderdag 19 december 2019 vanaf 12.15 uur 

• Vrijdag 24 januari 2020  

• Vrijdag 7 februari 2020 

• Donderdag 5 maart 2020 

• Vrijdag 6 maart 2020 

• Vrijdag 3 april 2020 

• Woensdag 20 mei 2020 

• Donderdag 11 juni 2020 

 

 

 

 



Herhaalde oproep hulpouders gezocht op donderdag 11 juli 

Op donderdagmorgen 11 juli helpt Noordendorp transport ons met het verhuizen van de laatste 

spullen naar het nieuwe gebouw.  Wij hebben echt een paar sterke ouders nodig die ons helpen met 

het in- en uitladen van de vrachtwagen. We beginnen om 8.30 uur. Wie helpt ons? Aanmelden via 

directie@ikcdekameleon.nl 

 

 

Kinderraad 

Afgelopen donderdag hebben de kinderen van de Kinderraad in de nieuwe school mogen kijken. Ze 

waren erg onder de indruk en ook trots dat zij daarna in hun eigen groep konden vertellen hoe mooi 

alles geworden is. Bij deze heeft de Kinderraad de school dan ook goedgekeurd!! 

 
 

Vanuit de Katholieke Kerk 

De Katholieke kerk heeft ons gevraagd jullie te informeren over de datum waarop de 

Communieviering volgend schooljaar wordt gehouden. Deze is op 19 april 2020. Op de website onder 

nieuws staat een uitgebreide vooraankondiging.  

 

 

E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb     

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige   

ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het leesniveau.  

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te 

lezen tijdens de zomervakantie en biedt e-books  

het hele gezin. De app is te downloaden in de  

App Store en Google Play Store en is een  

zomercadeautje van de Bibliotheek.  

U hoeft hiervoor geen lid te zijn.  

Van 1 juli tot en met 31  augustus kunnen  

zowel uw kinderen als uzelf genieten van  

meer dan 60 e‐books. www.vakantiebieb.nl 

 

 

 

mailto:directie@ikcdekameleon.nl
http://www.vakantiebieb.nl/


Nieuw op de website 

Bij nieuws is het volgende bericht op de website geplaatst 

- Vooraankondiging Eerste Heilige Communie 

 

 

 

 

 

 

 

01 en 02 juli  Oudergesprekken / adviesgesprekken gr. 7 

04 juli   OR 

09 juli   Musical/afscheid groep 8 

10 juli   Schoonmaken kasten e.d. beide locaties 

11 juli   Laatste schooldag, verhuisochtend en 

   afsluiting schooljaar om 14.00 uur 

12 juli   Start zomervakantie, alle kinderen vrij 

 

 


