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Goedemiddag 

 

De eerste periode van het schooljaar is voorbij gevlogen. We kijken terug op een mooie start van het 

schooljaar in het nieuwe gebouw. We vinden onze weg in het gebouw, er wordt gespeeld, gewerkt 

en geleerd in de groepen en op de leerpleinen.  

Gisteren en vandaag zijn er verschillende ophangsystemen geplaatst in de school, dat betekent dat 

we vanaf nu ook meer kunnen ophangen in de school, waaronder getallenlijnen, werk van kinderen 

etc.  

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we nog een mooie afsluiting van deze periode voor de boeg, 

voordat de herfstvakantie begint. De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met de 

voorbereidingen van de  kinderopening en de officiële opening. We kijken uit naar deze mooie 

middag. In de volgende nieuwsbrief zal ik hierop nog even terugblikken met wat leuke foto’s. 

En dan begint vandaag de  herfstvakantie. Voor de kinderen en ons even een weekje er tussen uit om 

uit te slapen, leuke en ontspannende dingen te doen om zo de accu weer op te laden.  

In de vorige nieuwsbrief gaven wij aan wat het belang van (voor)lezen is voor de ontwikkeling van 

kinderen. Ik hoop dat jullie ook deze week tijd vinden om 

jullie kinderen te stimuleren om elke dag even te lezen. 

Mogelijk is er tijd om dit samen te doen. Net zo gezellig. 

 

Ik wens jullie, mede namens het team,  een fijne vakantie 

toe.  

Kim van den Berg 

 

 

Staken 6 november 

Misschien dat jullie in de media al hebben opgepikt dat er door vakbonden van het PO en VO een 

landelijke stakingsdag aangekondigd is. De bonden eisen van het 

kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor minder werkdruk, 

voldoende collega’s en minder werkdruk. 

Het merendeel van het team heeft besloten deze actie te 

ondersteunen. Wat betekent dat de school op woensdag 6 november 

gesloten is. We hopen op jullie begrip.  

 

 

 



Reminder: 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! 

 

 

Voorleeswedstrijd 

Vorige week was de voorleeswedstrijd op school. Amber in den Nieuwenkamp is verkozen tot 

winnares en zij zal ons vertegenwoordigen tijdens de plaatselijke voorleeswedstrijd in februari 2020 

in theater De Kappen. 

 

 

Even voorstellen 

 
Hoi!  

Mijn naam is Nienke Fluttert, ik ben 16 jaar en kom uit Haaksbergen. Ik volg de opleiding 

onderwijsassistent op het ROC in Almelo. Ik zit nu in leerjaar 2. Op maandag en dinsdag loop ik stage 

in groep 3. Dit doe ik tot aan de zomervakantie. Ik verwacht dat ik hier veel ga leren en dat we een 

gezellig schooljaar tegemoet gaan!  

Groetjes,   

Nienke Fluttert  

 

* 
Hallo,  

Mijn naam is Kyra Peulers, 20 jaar en ik ben een vierdejaars/LIO  student van de Pabo in Enschede. 

De Kameleon is voor mij geen vreemde, mijn eerste jaar van de Pabo heb ik namelijk al kennis mogen 

maken met de leerlingen en collega’s op (toen nog) de Weert. Ik vind het dan ook erg leuk om weer 

terug te zijn!   

Dit schooljaar ben ik tot eind januari in groep 5 te vinden, waar ik op de donderdag en vrijdag zal zijn. 

Omdat dit mijn laatste jaar van de opleiding is, werk ik er dan ook hard aan om de groep zelfstandig 

te kunnen draaien en mijn eindstage in deze groep te kunnen afronden.   

Eind januari zeg ik de kinderen en mijn collega’s gedag en zal ik voor 3 maanden vertrekken naar 

Zuid-Afrika om daar mijn afstudeeronderzoek te doen, op een basisschool in Kaapstad.   

Ik heb ontzettend veel zin in de komende periode in groep 5!  
 

Groetjes,  

Kyra Peulers  



* 
 

Hallo,  

Mijn naam is Jeanne Kuipers, ben 17 jaar oud en woon in Haaksbergen.  

Voor mijn 2de jaar in de opleiding Onderwijsassistent die ik in Groenlo volg, mag ik een half 

jaar stage lopen op De Kameleon.  

En ik heb nu de eerste weken gehad en wat heb ik het naar mijn zin, aardige collega's en super 

gezellige kinderen!  

Hopelijk blijft dit zo tot januari en kunnen we een leuke tijd tegemoet gaan.  
 

Groetjes,  

Jeanne Kuipers  

 

* 
  

Hallo,  

Mijn naam is Inge Lammersen, ik kom uit Neede en ben 20 jaar oud. Ik werk als toezichthouder bij 

zwembad de Wilder en ben welpen leidster bij Scouting Neede. Hiervoor heb ik mij diploma's 

behaald voor buitensport instructeur en onderwijsassistent. Het eerste half jaar loop ik stage bij 

groep 1/2b en dan ga ik naar een andere klas! Ik heb er super veel zin in om er een mooi jaar van te 

maken op de Kameleon!  

 

Groetjes Inge   

 

* 
 

Beste ouders/verzorgers,  

Mijn naam is Busra Asil, ik ben 23 jaar oud en derdejaars studente aan de Pabo op het Saxion in 

Enschede. Voor de Pabo heb ik de opleiding Onderwijsassistent niveau 4 gevolgd en behaald op het 

ROC in Almelo.   

Dit komend half jaar loop ik elke donderdag en vrijdag stage in groep 8. Ook heb ik twee keer een 

stageweek, waarvan ik er al een heb gehad. Na dit half jaar neem ik helaas afscheid van de groep en 

van de school en ga ik een minor volgen. Ik zal de minor ‘Specifieke onderwijsbehoefte’ volgen op het 

Saxion in Enschede. Deze minor gaat in op hoe leerlingen leren en zich ontwikkelen en staan 

ontwikkelingsproblemen en stoornissen centraal. Daarbij ga ik mij verdiepen in het type onderwijs 

van de scholen SBO of (V)SO.    

Ik hoop op deze school een leuke en leerzame tijd te hebben. Ik heb het in ieder geval al erg naar 

mijn zin in groep 8! We maken er een leuk en gezellig half jaar van!  

 

Met vriendelijke groet,  

Busra Asil   

 

* 



  
 

Hallo allemaal,  

Via deze weg wil ik me graag even aan u voorstellen.  

Mijn naam is Landuan van Dijk. Ik ben 21 jaar oud en woon in Neede. Ik ben derdejaars student op de 

Pabo in Enschede.   

Het komende halfjaar loop ik stage in groep zeven. Hier ben ik te vinden op donderdag en vrijdag.  

Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk uit naar een leuke en leerzame tijd!  

Mochten jullie vragen hebben, kom dan gerust langs!  

   

Groetjes juf Landuan  

Stagiaire groep 7  

 

 

Tweede NERFgun toernooi in Haaksbergen voor kinderen! 

Na het succes van de eerste editie is het tijd voor de tweede editie van het NERF-

toernooi voor kinderen. NERF is hét speelgoed van dit moment. Buurtsportcoach 

Haaksbergen organiseert de tweede NERF- toernooi voor kinderen. 

Met een NERFgun en foam-darts kunnen jullie in verschillende spelvormen het 

tegen elkaar opnemen. Samenwerken is daarbij heel belangrijk! 

 

Het toernooi vindt plaats op zaterdag 26 oktober, tussen 12.30 en 15.00 uur in sporthal de Els. 

Tussendoor zijn er een aantal pauzes, waarbij je een drankje en een snack krijgt.  

Heb je geen NERF-gun en/ of darts? Geen probleem, wij hebben een groot aantal beschikbaar zodat 

iedereen mee kan doen. Minimale leeftijd is 8 jaar. Kosten zijn €2,- per kind. Dit is inclusief eten en 

drinken. 

 

Opgeven of meer informatie? 

Wil je dit toernooi niet missen? Meld je dan snel aan bij onze buurtsportcoach Bart, via 

telefoonnummer (06) 14 13 25 05 of mail b.vanderburg@wijkracht.nl. Wil je eerst meer informatie, 

neem ook dan gerust contact op! 

 

 

Nieuw op de website 

De volgende berichten zijn op de website geplaatst 

- Flyer tafeltennistoernooi Hatac d.d. 23-10-2019 

 

 

 

 

 

 

21-25 oktober  Herfstvakantie 

05 november  Nationaal schoolontbijt 

06 november  Groepen 1 en 2 zijn vrij  

mailto:b.vanderburg@wijkracht.nl


13 en 14 november Start/oudergesprekken 

05 december  Sinterklaas, alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij 

06 december  Studiedag, alle leerlingen vrij 

19 december  Groepen 1 en 2 zijn om 12.15 vrij   

19 december  ’s Avonds kerstviering 

20 december  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.   


