Nieuwsbrief
10 januari 2020
Goedemiddag
Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Ik wens jullie, mede namens het team, een
gelukkig en gezond 2020.
Het plein zag er afgelopen maandag weer keurig uit, dankzij een aantal hulpouders. Zij hebben de
restanten vuurwerk en heel veel blad opgeruimd. Hartelijk dank daarvoor.
Zoals eerder vermeld in een vorige nieuwsbrief, ontvangen we a.s. dinsdag de inspectie i.v.m. een
themaonderzoek didactisch handelen. Ik zal jullie volgende week informeren over de uitkomsten van
het inspectiebezoek.
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe
Kim van den Berg
CITO toetsen
De komende drie weken worden in de groepen 2 t/m 8 de Cito toetsen
afgenomen.
Klik op onderstaande link om hierover meer te lezen.
https://bsdekameleon.nl/het-onderwijs/informatie-over-cito/

Binnenkomst groep 3 en 4
We merken dat het ’s ochtends druk is in het halletje van groep 3 en 4. Na een gewenningsperiode
zijn wij van mening dat de kinderen van groep 3 en 4 prima in staat zijn om zelf hun jas en tas op te
hangen en de groep in te gaan. Om de kinderen wat meer ruimte te geven in het halletje willen we
jullie vragen om bij de ingang afscheid te nemen van je/jullie kind(eren). Wanneer het van belang is
om iets te delen met de leerkracht, wat niet kan wachten tot 14.30 uur, loop dan gerust even binnen.
Natuurlijk is het altijd mogelijk om een afspraak met de leerkracht te maken. Vriendelijk verzoek om
dit na 14.30 uur te doen. De leerkrachten willen ’s ochtends graag de kinderen welkom heten en op
tijd starten met de lessen. Alvast bedankt.

Beplanting
Zoals jullie hebben gemerkt is er deze week hard gewerkt door de tuinmannen
aan het buitenterrein. Er is heel veel nieuwe beplanting aangebracht. Bomen,
struiken en hagen rondom de hekken. Het is echt prachtig geworden.
Er is een slot aangebracht bij de waterpomp, zodat er in deze winterperiode
even geen water gepompt kan worden. Ook wordt er nog gewerkt aan de
wadi. Op dit moment blijft er teveel water in staan. Door het aanbrengen van
een put en gaten te maken in de grond, is de verwachting dat het water
makkelijker weg zal lopen.

Herhaalde oproep: Basketbaltoernooi groepen 7 en 8
Op maandagmiddag 27 januari tot uiterlijk 15.30 uur, vindt het jaarlijkse
basketbaltoernooi plaats voor alle basisscholen in Haaksbergen. De groepen 7 en
8 zijn voor dit toernooi op zoek naar coaches.
Groep 7 speelt met 5 teams in sporthal De Els en heeft 5 coaches nodig.
Groep 8 speelt met 5 teams in sporthal De Bouwmeester en heeft 5 coaches
nodig. Wij zoeken (groot)ouders of oudere broers en/of zussen die deze taak als
coach op zich willen nemen. Voor vragen en aanmelden kunt u terecht bij de
groepsleerkracht.

Nieuw op de website
Er zijn geen berichten op de website geplaatst.
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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.

