Nieuwsbrief
01 november 2019
Goedemiddag
Hebben jullie ook zo genoten van een heerlijke zonnige, vrije herfstweek?
We kijken terug op een geslaagde opening. Er is fantastisch gezongen door de kinderen en we zijn blij
met het nieuwe IKC lied. Dit zullen jullie zeker nog vaker horen. Tijdens het officiële gedeelte zijn er
mooie woorden gesproken over ons IKC. Iets om trots op te zijn! De kinderraad heeft hun taak
geweldig vervuld. Zij hebben geholpen tijdens het officiële moment en verschillende mensen een
rondleiding gegeven door het IKC. We hebben als IKC prachtige, lekkere, educatieve en sportieve
cadeautjes in ontvangst mogen nemen. Ook is er een geldbedrag dat we vrij mogen besteden. Samen
met het team en de kinderraad zal gekeken worden wat hiervoor wordt aangeschaft. T.z.t. lezen
jullie in de nieuwsbrief wat het is geworden.

Ik wens jullie, mede namens het team, een prettig weekend toe.
Kim van den Berg

Start/oudergesprekken
Op 13 en 14 november staan de start/oudergesprekken gepland. In sommige groepen zijn er ook
mogelijkheden op andere dagen ingepland i.v.m. de grootte van de groep. We hebben software in
gebruik genomen waarmee ouders zich digitaal kunnen inschrijven voor deze gesprekken. In de
bijlage vinden jullie een brief met de benodigde informatie. We verwachten dat er voor elk kind een
gesprek wordt ingepland, mits door de leerkracht anders is aangegeven. Inschrijven kan tot 10
november!!

Nationaal Schoolontbijt
Op dinsdag 5 november is het weer zover! De kinderen van IKC De Kameleon schuiven aan tafel voor
een gezond ontbijt. Ze leren hoe belangrijk het is om elke dag te ontbijten en wat je
’s ochtends het beste kunt eten. Het Nationaal Schoolontbijt is een schoolvoorbeeld
van een gezond ontbijt.
Dit jaar met nog meer variatie in brood, beleg, zuivel, groente, fruit en thee.
Het ontbijt dat wordt aangeboden voldoet aan de nieuwste richtlijnen van het
Voedingscentrum.
Dat is de garantie voor een gezonde start van de dag.
Wij wensen alle kinderen een smakelijk en vooral gezond ontbijt.
Willen jullie maandag 4 november a.s. een bord, beker en bestek aan je/jullie kind(eren)
meegeven!

Staken
Denken jullie eraan dat alle kinderen as woensdag 6 november vrij hebben i.v.m. de
landelijke staking.

Judolessen
Vlak voor de zomervakantie heeft groep 3 met hulp van groep 4 een mooie prijs gewonnen, nl
judolessen voor groep 1 t/m 4. Zij hebben tekeningen en een naam bedacht voor de “Beweegwijzer”
van Haaksbergen. Afgelopen dinsdag zijn de judolessen gestart voor groep 1/2 en aankomende
maandag starten deze voor groep 3 en 4. In de gymzaal in de school liggen de judopakken en de
judomat klaar om 3 weken achtereen op de maandag en dinsdag gebruikt te worden door deze
groepen onder begeleiding van Judoschool Haagsma en Judoschool Kei-Fit.
Het was prachtig om te zien hoe de kinderen van groep 1/2 al genoten hebben van de eerste lessen.
Op onze facebook pagina staat hiervan wat foto’s.

Thema VierKeerWijzer
Aankomende week gaan de groepen 5 en 6 starten met het nieuwe geschiedenis thema van
VierKeerWijzer: ridders en kastelen.
We zijn hiervoor nog op zoek naar lego en/of playmobile poppetjes (thema ridders en kastelen) en
daarnaast zoeken we ook een playmobile kasteel voor op de thematafel. Wanneer er andere
materialen zijn die gedeeld mogen worden op de thematafel, dan mag
dit natuurlijk ook.
Alvast bedankt voor het meedenken en meenemen!

Oud papier
A.s. zaterdag 2 november wordt er door ouders weer 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
- Brief naar ouders maken afspraak Startgesprek in software Schoolgesprek
- Ouder nieuwsbrief Nationaal Schoolontbijt

05 november
06 november
13 en 14 november
05 december
06 december
19 december
19 december
20 december

Nationaal schoolontbijt
Staking, alle leerlingen 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.

