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Goedemiddag 

Afgelopen woensdag was de opening van de 

Kinderboekenweek met als thema “Reis je mee”.  Wij 

besteden hier de komende weken aandacht aan. We 

kijken terug op een geslaagde opening, waarbij het team 

alvast op reis ging naar verschillende landen. Aan de hand 

van onze kleding konden de kinderen feilloos benoemen 

uit welk land we kwamen. Top!!  

 

In deze nieuwsbrief sta ik stil bij het belang van lezen 

voor de ontwikkeling van jullie kinderen 

 

Ik wens jullie, mede namens het team,  een fijn weekend 

toe. 

Kim van den Berg 

 

 

Het belang van lezen voor jullie kinderen 

Op school wordt er dagelijks door de kinderen gelezen en wordt er regelmatig voorgelezen. Het leren 

begrijpen wat je leest, is misschien wel het belangrijkste wat kinderen leren op school. Om dit goed 

te kunnen, moeten kinderen o.a. vloeiend en vlot kunnen lezen, veel woorden kennen en de wereld 

om hen heen leren kennen door te zien, te ervaren, te lezen, te doen én erover te praten.  

Veel (voor)lezen helpt daarbij. Alleen lezen op school is niet voldoende. Ook thuis zal hier aandacht 

voor moeten zijn. We willen jullie vragen om thuis regelmatig en het liefst elke dag de kinderen te 

laten lezen en/of voor te lezen.  

Waarom is lezen belangrijk: 

• Door veel te lezen of voorgelezen te worden  

leren kinderen veel nieuwe woorden; 

• Door te lezen leer je woorden die we in de spreektaal  

niet gebruiken, maar in de schrijftaal wel;  

• Door lezen doe je kennis op en wordt je slimmer; 

• Door lezen leer je veel over hoe andere mensen denken en wat ze voelen; 

• Door te lezen leert het kind zich te concentreren; 

• Als je voorgelezen wordt en je praat erover dan leer  

je na te denken over verhalen; 

• Maar bovenal is lezen en voorlezen leuk en gezellig. 

 

 



Tips:  

- Een abonnement bij de bieb is voor kinderen gratis; 

- Elke dag 15 minuten lezen helpt; 

- Het lezen van strips, tijdschriften, informatieve boeken, gedichten, korte verhalen, recepten, 

spelregels is ook lezen; 

- Ook veel kinderen in de bovenbouw vinden het nog erg leuk om door de ouders voorgelezen 

te worden.  

 

Officiële opening 18 oktober 

Met elkaar hebben wij de school geopend op de eerste schooldag. Op deze 

dag hebben we hier met kinderen en ouders bij stilgestaan. Op 18 oktober is 

de officiële opening van ons IKC. Om 15.30 uur is er een receptie voor 

genodigden. Ook organiseren we op deze dag nog een kort moment voor 

ouders en kinderen om 14.00 uur. Dit is de kinderopening. Er wordt op dit 

moment door kinderen gewerkt aan een geheim project. Zij openen officieel 

de school met een fantastisch optreden. We nodigen jullie uit om hier allen bij 

aanwezig te zijn. Dit duurt uiterlijk tot 14.30 uur.  

 

Informatieavond groep 3 

Afgelopen woensdag was er een extra informatieavond over groep 3. Tijdens deze avond hebben we 

ouders geïnformeerd over de werkwijze in groep 3. Om de doorgaande lijn van groep 2 naar 3 

vloeiender te laten verlopen, is ons aanbod steeds meer gericht op het spel georiënteerd leren lezen. 

Dat betekent dat dit naadloos aansluit op het aanbod van spelend leren in de groepen 1 en 2. We 

merken een hoge betrokkenheid van kinderen bij deze werkwijze en hoorden dit op deze avond ook 

terug van ouders. 

 

Kinderraad 

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief konden lezen zijn er deze week 

Kinderraadsverkiezingen gehouden. De volgende leerlingen zijn gekozen:  Adam uit 

groep 5 , Isa uit groep 6,  uit groep 7 Jelle en Devanté uit groep 8. Wij wensen hen 

een goede en fijne tijd toe in de Kinderraad. 
 

Groep 1 en 2 

Aanstaande dinsdag 8 oktober, hebben alle kinderen uit de groepen 1 en 2 een vrije dag.  

 

Schoolvoetbaltoernooi 9 oktober 

Voor het schoolvoetbaltoernooi is de organisatie nog op zoek naar scheidsrechters. Welke ouder, 

opa/oma, (oudere) broer/zus zou deze taak op zich willen nemen? De scheidsrechters worden om 

12.45 uur op de velden van Bon Boys verwacht. Opgeven kan bij de 

leerkracht.  

Het toernooi begint voor groep 8 om 13.00 uur. Zij mogen deze dag om 

12.00 uur naar huis, zodat zij wat meer tijd hebben om te eten en zich om te 

kleden.  

 



 

Algemene Ledenvergadering oudervereniging IKC De Kameleon 

Beste ouders, 

Graag nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 10 oktober 

om 20.00 uur.   

Hierbij de agenda voor deze avond:   
1. Opening 

2. Financieel jaarverslag 

a. Financieel jaarverslag schooljaar 2018 - 2019 

b. Verslag kascommissie 

c. Goedkeuring financieel jaarverslag 

d. Vaststellen contributie schooljaar 2019 – 2020 

3. Rondvraag 

4. Sluiting 

Graag tot dan! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Oudervereniging IKC De Kameleon 

 

Hoofdluis 

Zo nu en dan komt er een melding dat een kind hoofdluis heeft. Na elke melding probeert de 

ouderwerkgroep zo snel mogelijk alle kinderen in de groep van het kind te controleren. Na 14 dagen 

volgt een hercontrole.  

Het is van belang dat ook thuis regelmatig gecontroleerd en gekamd wordt. Indien jullie hoofdluis 

vinden, dan is het van belang zo snel mogelijk te behandelen met een speciale shampoo. Na 

behandeling kan jullie kind gewoon naar school. Voor meer informatie kijk op onze website. 

 

 

Oud papier 

A.s. zaterdag 5 oktober wordt er door 

ouders oud papier opgehaald. 

Ook is het mogelijk om oud papier te 

brengen tussen 8.30 en 10.30 uur bij de 

schuur achter het gebouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nieuw op de website 

De volgende berichten zijn op de website geplaatst 

- Flyer pannenkoekenevenement 

- Flyer pony’s knuffelen 

 

 

 

 

08 oktober  Groepen 1 en 2 zijn vrij 

09 oktober  Voetbaltoernooi groep 7 en 8 

10 oktober  Algemene ledenvergadering OR om 20.00 uur 

17 oktober  Alle kinderen zijn ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag 

18 oktober  Officiële opening IKC De Kameleon 

21-25 oktober  Herfstvakantie 

05 november  Nationaal schoolontbijt 

06 november  Groepen 1 en 2 zijn vrij  

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.   


