Nieuwsbrief
13 september 2019
Goedemiddag
De eerste 3 weken van het schooljaar zijn alweer voorbij. Naast het opstarten van de groep, het leren
kennen van het nieuwe gebouw en het schoolse leren, staat het kennismaken met elkaar centraal
tijdens de Gouden Weken. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal
opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. De eerste weken van het
schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat. De
komende weken zullen we daar nog volop aandacht aan besteden.
Zoals jullie wellicht hebben gemerkt of gehoord van de kinderen, was het deze week erg warm in de
school. Het inregelen van het luchtbehandelingssysteem vergt wat tijd, maar er wordt hard aan
gewerkt om dit naar behoren te laten functioneren.
Ik wens jullie, mede namens het team, een zonnig weekend toe.
Kim van den Berg
Flexgroep
Afgelopen woensdag is Nienke Mulling gestart met de flexgroep. De kinderen hebben kennisgemaakt
met elkaar en een begin gemaakt aan hun allereerste opdracht van dit schooljaar.

Informatie inloopavond
Aankomende maandag 16 september is de informatie inloopavond van 17.0019.00 uur. Inmiddels hebben jullie via je/jullie kind(eren) de uitnodiging
ontvangen. Tijdens deze avond informeren zij jullie over wat zij dit schooljaar
gaan doen en leren. Afgelopen week hebben de leerkrachten en kinderen deze
avond voorbereid.
We zien jullie graag as. maandag.

Studiedag 17 september
Op dinsdag 17 september hebben alle kinderen vrij. De peuterspeelzaal is gewoon open. Voor ons is
dit een studiedag . Tijdens deze dag staat de ochtend in het teken van VierKeerWijzer en ’s middags
evalueren we de eerste schoolweken en bereiden we gezamenlijk een aantal lessen voor.

Kinderraad
Een van de taken van school is om actief burgerschap te ontwikkelen bij kinderen. Onder
burgerschap wordt verstaan het actief kunnen en willen deelnemen aan de samenleving.
Binnen het IKC werken wij daaraan op verschillende manieren. Onder meer bij VierKeerWijzer en
Kwink komt dit aan bod.

Een andere manier om te werken aan actief burgerschap is door middel van een kinderraad. Het
afgelopen schooljaar is de kinderraad al actief geweest en hebben zij onder andere meegedacht over
het buitenterrein. Dit jaar wordt er weer een nieuwe kinderraad samengesteld.
Komende 2 weken krijgen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 een
presentatie van Kim over de kinderraad. Het doel hiervan is om kinderen
te informeren. Kinderen die interesse hebben in de kinderraad, kunnen
zich verkiesbaar stellen. Uit de groepen 5 t/m 8, zal van elke groep één
leerling zitting nemen in de kinderraad.
In de week van 7 oktober zijn er in die groepen verkiezingen. Degene die
gekozen is, komt in de Kinderraad. De kinderraad vergadert maandelijks
met Kim.
Doel van de Kinderraad is:
• Meedenken in de schoolorganisatie;
• Tonen van verantwoordelijkheid;
• Kwaliteit van de school bevorderen;
• Vertegenwoordigen van alle kinderen van de school;
• Ervaringen op doen in het vergaderen.
De gekozen kinderraad zal zich na de verkiezingen voorstellen in deze nieuwsbrief.

Vooraankondiging Algemene ledenvergadering OR
Op donderdagavond 10 oktober is de algemene ledenvergadering van de OR.
Willen jullie deze avond alvast noteren in jullie agenda?

Excursie groep 6
Op woensdag 18 september brengt groep 6 een bezoek aan de kunstzaal
‘Achterom’ (Kulturhus Haaksbergen) in het kader van het project Zien & Doen.
Het thema is: ‘De WOLF is terug’.
Op maandag 30 september doen ze mee aan de workshops in het kader van dit
project. De opdrachten in de workshop zijn verwant aan de kunst in de galerie.

Project Ghana
Het meubilair van de voormalige scholen Theo Scholte, Troubadour en de Weert wordt vrijdag 20
september in een zeecontainer geladen met bestemming Ghana.
Ze worden via de Wegdam Foundation gedoneerd aan een school in Tatale, in het Noordoosten van
Ghana dicht bij de grens met Togo.
Een zakenrelatie van Wegdam Food Link BV (http://awrafoundation.com) heeft daar een school
gebouwd met 6 lokalen voor elk 35 leerlingen. Wegdam Foundation zorgt ervoor dat het meubilair
verscheept wordt naar de Ghanese havenstad Tema en zorgt dan vervolgens voor het binnenlands
transport.

Kinderen uit groep 8 worden gevraagd mee te helpen met het sjouwen van het meubilair, ze worden
daarbij geassisteerd door enkele personeelsleden van Wegdam Food Link. Mochten jullie speelgoed
of (zomer) kleding over hebben, dan mag dit vrijdag naar school meegebracht worden voor Ghana.

Coaches voetbaltoernooi
Woensdagmiddag 9 oktober 2019 is het jaarlijkse voetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8.
Hiervoor zijn wij op zoek naar vaders, moeders, opa’s, oma’s etc. die het leuk vinden om een team te
coachen. Het gaat er met name om dat de leerlingen op het juiste moment op het juiste veld staan,
dat er eerlijk gewisseld wordt etc. Het is niet erg als u de regels niet kent.
In verband met het vormen van de teams horen wij graag voor 19 september wie kan en wil coachen.
Opgeven kan bij de leerkracht.

Nieuw op de website
Het volgende bericht is op de website geplaatst:
- Flyer Kennedymars

16 september
17 september
02 oktober
08 oktober

Inloopavond groepen 1 t/m 8
Alle kinderen zijn vrij i.v.m. studiedag
Start Kinderboekenweek
Groepen 1 en 2 zijn vrij

09 oktober
17 oktober
18 oktober
21-25 oktober

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.

