Nieuwsbrief
11 oktober 2019
Goedemiddag
De voorbereidingen voor de opening zijn in volle gang. De kinderen zijn druk bezig met het oefenen
voor een optreden. Vandaag is er ook nog een voorleeswedstrijd. Volgende week hoort u hoe dit
afgelopen is.
Denken jullie eraan dat wij donderdag een studiemiddag hebben en de kinderen op deze dag om
12.15 uur vrij zijn.
Ook komt de herfstvakantie al in zicht. Volgende week nog school en dan een weekje vakantie.
Zoals jullie misschien weten, zijn wij opleidingsschool voor pabo studenten. Op dit moment zijn er 5
pabo-stagiaires en twee stagiaires van de opleiding onderwijsassistent. In de volgende nieuwsbrief
stellen zij zich aan jullie voor.
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe.
Kim van den Berg

Officiële opening 18 oktober
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, is vrijdag om 14.00 uur de kinderopening. Voorafgaand aan
dit moment staat er vanaf 13.30 uur koffie en thee voor jullie klaar op het
bovenbouw leerplein.
Na een kort woordje van Kim en de OR, zullen de kinderen ons verrassen met een
fantastisch optreden.
Tot dan!

Schoolvoetbaltoernooi
Afgelopen woensdagmiddag hebben groep 7 en groep 8 meegedaan met het jaarlijkse
voetbaltoernooi voor de Haaksbergse basisscholen. Onze 6 teams streden op een sportieve manier
om de winst, onder leiding van een aantal enthousiaste coaches. Een van de teams van groep 8 wist
overtuigend de finale te halen. Helaas
wilde de ballen er voor ons niet in,
voor het team van de Paus Joannes
wel. Een (dik)verdiende tweede
plaats!
Wij willen de coaches en supporters
bedanken voor hun tijd en inzet!

Algemene Ledenvergadering
Gisteravond was de algemene ledenvergadering van de OR. Verschillende zaken zijn besproken,
waaronder de financiën en de hoogte van de ouderbijdrage voor dit schooljaar. Zodra de notulen van
deze vergadering klaar zijn, ontvangen jullie deze per mail.

Landenmarkt Afrika groep 8
Groep 8 werkt tijdens VierKeerWijzer aan het thema Afrika. In groepjes
zoeken zij informatie over een bepaald land, bijvoorbeeld: het klimaat,
toeristische attracties, grondstoffen en godsdiensten. Op donderdag 31
oktober sluiten wij dit thema af in de vorm van een landenmarkt. De
kinderen presenteren hun land van 13.45 uur tot 14.15 uur. Wij zouden
het erg leuk vinden als ouders komen kijken/luisteren naar onze
presentaties!

Workshops NatasUnik
In de herfstvakantie gaan we zowel in Borculo als in Neede workshops
geven in combinatie met een lunch en vrij zwemmen voor iedereen uit Berkelland en omgeving vanaf
groep 4 met minimaal zwemdiploma A.
De workshop RobotXperience bij Sportaccommodatie 't Timpke in Borculo (Haarloseweg 10) start
donderdag 24 oktober a.s. om 9.30 uur. De kinderen gaan dan door onderzoekend leren met de
volgende vragen aan de gang: Hoe zien robots eruit? Lijkt jouw zelfgemaakte robot van kosteloos
materiaal en met iets kleins van stroom op een echte robot? Als je klaar bent met het ontdekken
(rond 12.00 uur), gaan we samen genieten van een welverdiende lunch in de kantine van het
zwembad. Rond 13.00 uur is het zwembad open en mag je (als je in het bezit bent van minimaal
zwemdiploma A) lekker zwemmen tot 15.00 uur. Daarna kan je je gemaakte robot meenemen naar
huis. De kosten zijn € 20,00 (per kind, incl. workshop, kleine versnapering, voldoende drinken, lunch
en entree zwembad).
De workshop Auto Mobiel bij Optisport Sport- en recreatiecentrum 't Spilbroek in Neede
(Bleekenweg 14) start vrijdag 25 oktober a.s. om 9.30 uur. Door ontdekkend en onderzoekend leren
gaan de kinderen met de volgende vragen aan de gang: Kan je met rietjes en flessendoppen een auto
mobiel maken? Kan een automobiel ook zonder motor vooruit komen? Nadat we dat allemaal
ontdekt hebben, (rond 12.00 uur), gaan we samen genieten van een welverdiende lunch in de
kantine van het zwembad. Het zwembad is open rond 13.00 en dan mag je (als je in het bezit bent
van minimaal zwemdiploma A) lekker zwemmen tot 15.00 uur. Daarna kan je je gemaakte auto
mobiel meenemen naar huis. Ook hier zijn de kosten zijn € 20,00 (per kind, incl. workshop, kleine
versnapering, voldoende drinken, lunch en entree zwembad).
Als je nieuwsgierig bent naar robots en/of naar hoe een automobiel kan bewegen zonder motor en
zelf creatief bezig wil zijn, dan is dit herfstvakantie aanbod (RobotXperience en Auto Mobiel) echt iets
voor jou!! De kinderen kunnen zich aanmelden via mail info@hetfluoriet.nl of NatasUnik@gmail.com
o.v.v. naam en leeftijd en telefoonnummer van de contactpersoon van dat
moment (in geval van calamiteiten bereikbaar). Betaling voor aanvang via een
betaalverzoek te voldoen.

Open dag rioolwaterzuivering Haaksbergen
Een mens gebruikt ongeveer 135 liter water per dag. Om te drinken, te koken, te wassen, te douchen
en voor het bezoek aan het toilet.
Alleen voor het doorspoelen van de wc gebruiken we per dag al ongeveer 33 liter water. U staat hier
vast niet altijd bij stil. Bijna al dit water wat wij dagelijks gebruiken komt in het riool terecht. Dit vieze
water uit het riool wordt natuurlijk weer schoongemaakt. Dit schoonmaken van rioolwater gebeurt
op de rioolwaterzuiveringen.
Om kinderen en volwassenen bewuster te maken van het belang van schoon water, organiseren wij
een open dag op zaterdag 19 oktober van 12.00 tot 16. 00 uur bij de rioolwaterzuivering van
Haaksbergen, Leferinkweg 7.
Tijdens deze open dag geven wij rondleidingen over de rioolwaterzuivering. Tevens zijn er voor
kinderen allerlei activiteiten. Denk hierbij aan proefjes die de kinderen zelf kunnen uitvoeren en
demonstraties over vies en schoon water.
Met vriendelijke groet,
Namens waterschap Vechtstromen

Nieuw op de website
De volgende berichten zijn op de website geplaatst
- Flyer open dag rioolwaterzuivering Haaksbergen

17 oktober
18 oktober
21-25 oktober
05 november
06 november
13 en 14 november
05 december
06 december
19 december
19 december
20 december

Alle kinderen zijn ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag
Officiële opening IKC De Kameleon
Herfstvakantie
Nationaal schoolontbijt
Groepen 1 en 2 zijn vrij
Start/oudergesprekken
Sinterklaas, alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij
Groepen 1 en 2 zijn om 12.15 vrij
’s Avonds kerstviering
Alle leerlingen zijn om 12.15 uur 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.

