Nieuwsbrief
23 augustus 2019
Goedemiddag
Nog een paar dagen en dan begint het nieuwe schooljaar. Een bijzondere start, in een nieuw
gebouw. In de afgelopen weken zijn wij volop bezig geweest met de voorbereiding hiervoor. De
verhuisdozen zijn uitgepakt, het ICT netwerk is aangelegd, het gebouw is schoongemaakt, de lokalen
en leerpleinen zijn ingericht, de materialen liggen klaar en de eerste lessen zijn voorbereid. Kortom
er is een heleboel werk verricht. We zijn trots op het resultaat.
Dit schooljaar starten we, naast de peuteropvang, ook met de
voorschoolse en buitenschoolse opvang.
De officiële opening van de school is op 18 oktober, maar we
willen de eerste schooldag graag feestelijk beginnen. Hierover
in deze nieuwsbrief meer.
We hopen dat jullie en de kinderen een hele fijne vakantie
hebben gehad
en weer zin hebben om naar school te gaan. Wij kijken er naar
uit.
Tot maandagmorgen.
Namens het team van De Kameleon een heel fijn weekend
gewenst.
Kim van den Berg

Schoolgids
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie de schoolgids voor dit schooljaar.

1e schooldag
Aanstaande maandag is een bijzonder moment. We gaan met zijn allen het nieuwe schoolgebouw in
gebruik nemen. Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We maken er een feestelijke start
van en nodigen ouders en kinderen uit op het plein om 8.30 uur. Daar zullen we gezamenlijk starten.
Hierna gaan ouders en kinderen door hun eigen ingang naar binnen en
kunnen jullie samen een rondje door de school maken, om het
uiteindelijke resultaat te bewonderen. Om 9.15 uur starten we de dag
met de kinderen in de eigen groep.
Vanaf 9.00 uur staat er voor ouders koffie/thee met iets lekkers klaar in
de keuken en op het onderbouw leerplein of bij mooi weer buiten. Tot
dan!!

Bereikbaarheid
Het telefoonnummer waarop we vanaf heden bereikbaar zijn is 053-5723363.
Het andere telefoonnummer komt te vervallen.

Extra ondersteuning
Onze onderwijsassistent, Renate Bos, zal dit schooljaar met name extra ondersteuning bieden op het
leerplein van de onderbouw.
Jorieke Roelofs is in principe op de dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig om extra te
ondersteunen op het leerplein van de bovenbouw. Om gezondheidsredenen zal Jorieke starten met 2
ochtenden, de woensdag en donderdag. Femke Middelhuis komt haar tijdelijk vervangen op de
maandag en dinsdag.
Update gegevens
Indien er in de zomervakantie adresgegevens, telefoonnummers of mailadressen zijn gewijzigd,
willen jullie deze dan per mail aan ons doorgeven zodat onze administratie up-to-date-blijft. Dank
jullie wel.
Gymmen
Dit schooljaar gymmen de groepen 3 t/m 6 op de maandagmiddag en donderdagmorgen. Groep 7 en
8 gymmen op de donderdagmorgen en vrijdagmiddag. Zorgen jullie ervoor dat de kinderen op deze
dag de gymspullen meenemen. Alle groepen lopen met de leerkracht naar sporthal De Els. Graag
aanstaande maandag de gymspullen meegeven! De kinderen hebben nodig:
Gymschoenen
Korte broek
Shirt
Handdoek (vanaf groep 4)
De leerlingen van groep 3 douchen nog niet na het gymmen. Vanaf groep 4
krijgen kinderen de gelegenheid om te douchen.
De groepen 6, 7 en 8 hebben aan het eind van de middag de gymles. Kinderen uit
groep 7 en 8 die vanuit sporthal De Els rechtstreeks naar huis willen lopen,
mogen dat van ons. Ouders die hier bezwaar tegen hebben, kunnen contact
opnemen met de leerkracht.
De kinderen uit groep 6 lopen allemaal met de leerkracht terug naar school en gaan van daaruit naar
huis, tenzij ouders liever hebben dat hun kind rechtstreeks vanuit de sporthal naar huis loopt. Dit
kunnen ouders aangeven bij de leerkracht. Alleen met toestemming van de ouders, willen wij
kinderen hier de gelegenheid toe geven. Kinderen die met de fiets zijn lopen altijd terug naar school
om daar hun fiets op te halen.

Fietsen stallen
De kinderen kunnen aan de rechterzijde, naast de school tussen de gekleurde hekjes, hun fietsen
stallen. Aanstaande maandag staat er een leerkracht om dit te coördineren.

Buitenterrein
Afgelopen woensdag is het buitenterrein opgeleverd. Het is nog niet helemaal klaar, maar het ziet er
nu al fantastisch uit. De beplanting zal naar verwachting in oktober gedaan worden, dat is afhankelijk
van de weersomstandigheden. Er is gras gezaaid en op de meeste plekken komt het al een beetje op.
We zullen met de kinderen afspreken waar zij op dit moment wel en niet kunnen spelen. Dit om
ervoor te zorgen dat het gras de kans krijgt om te groeien.

Afval
We starten dit schooljaar met het scheiden van afval in de groepen. We willen graag de hoeveelheid
afval verminderen en willen jullie vragen om de kinderen drinken mee te
geven in drinkbekers. Met name pakjes drinken zorgen bij
ons voor overvolle prullenbakken. Wanneer kinderen pakjes
drinken bij zich hebben, zullen wij de lege pakjes weer mee
geven in de tas. Dit kunnen jullie dan thuis weggooien. Alvast
bedankt.

Nieuw op de website
Er zijn geen berichten op de website geplaatst:

26 augustus
09 september
13 september
16 september
17 september
02 oktober
08 oktober
09 oktober
17 oktober
18 oktober
21-25 oktober

Eerste schooldag na de zomervakantie
Groepen 1 en 2 zijn vrij
Open monumenten klassen dag
Inloopavond groepen 1 t/m 8
Alle kinderen zijn vrij i.v.m. studiedag
Start Kinderboekenweek
Groepen 1 en 2 zijn vrij
Voetbaltoernooi groep 7 en 8
Alle kinderen zijn ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag
Officiële opening IKC De Kameleon
Herfstvakantie

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.

