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Goedemiddag 

We hebben heerlijk genoten van een feestelijke ochtend. 

Alle kinderen zagen er prachtig uit! Na alle mooie outfits te hebben bewonderd, zijn we gestart met 

de carnavalsoptocht. Het was een bonte stoet, met voorop een kleine carnavalswagen. Dit is mede 

mogelijk gemaakt door carnavalsvereniging Hatsjikidee. Hartelijk dank! Leuk om te zien dat er veel 

publiek langs de route stond te kijken. 

Eenmaal terug op school hebben we een 

Kameleon show opgevoerd. Elke groep 

heeft echt een waanzinnig 

carnavalsoptreden verzorgd. Top! Erg mooi 

om te zien hoe respectvol en 

geïnteresseerd een ieder naar elkaars 

optreden heeft gekeken. 

De foto’s staan binnenkort op de website. 

 

Nu genieten van een heerlijk weekje 

vakantie. 

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een 

fijne vakantie toe.  

 

Kim van den Berg 

 

 

 

 

Kick off AdoptIdee 

Op dinsdag 3 maart is de kick off van AdoptIdee bij de Noaberpoort in Haaksbergen. Tijdens deze 

bijeenkomst maken deelnemende bedrijven en de betrokken leerkrachten (groep 6,7 en 8) kennis 

met elkaar. Hierna werken de ondernemers in samenwerking met een leerkracht een 

probleemstelling uit waar kinderen uiteindelijk mee aan de slag gaan. Vanaf half maart zal dit project 

starten voor de groepen 6,7 en 8. De ondernemers pitchen hun probleemstellingen op school in de 

verschillende groepen. Van eind maart tot medio april gaan dekinderen hiermee aan de slag. De 

uiteindelijke resultaten zullen gepresenteerd worden op 21 april tijdens de einddag van Adoptidee. 

Nadere info over locatie en tijd volgt t.z.t. Wij kijken uit naar dit bijzondere project en meer hierover 

lezen jullie de komende tijd in de nieuwsbrief. 

 

 

 



Flesseninzamelingsactie 

Tijdens een thema van VierKeerWijzer hebben kinderen uit groep 8 een actie 

opgezet. Een prachtig initiatief. Zie hieronder hun oproep voor het inzamelen van 

flessen voor Stichting Dierenlot. 

 

Hallo allemaal, 

Wij, Djim, Robert en Dennis uit groep 8, zijn bezig met een flessen 

inzamelingsactie. Om zoveel mogelijk geld op te halen vragen we jullie om je lege 

statiegeld flessen mee te nemen naar school.  Het geld dat we er mee verdienen gaat naar stichting 

Dierenlot.  Want deze organisatie is bijna failliet en daarom halen wij geld op. De actie geldt tot 10 

maart. We hopen dat jullie er aan mee doen, zodat we veel dierenlevens kunnen redden. De flessen 

kunnen ingeleverd worden in de krat bij de ingang van groep 5 t/m 8 (rode deur). Alvast bedankt. 

 

 

NatasUnik Lab Workshop Technology 

Als je naar buiten kijkt, lijkt het al voorjaar, het zonnetje schijnt, qua temperatuur is het redelijk warm 

voor de tijd van het jaar. Volgende week begint in regio Midden de voorjaarsvakantie. 

NatasUnik Lab organiseert na de voorjaarsvakantie weer 3 nieuwe workshops. 

De eerste workshop Technology Elektriciteit is op woensdag 11 maart van 14.30 tot 15.45 uur. In 

deze workshop gaan kinderen uit groep 1 en 2 (uit de gemeente Haaksbergen e.o.) o.a. ontdekken 

wat (statische) elektriciteit is en wat je nodig hebt om een lampje te kunnen laten branden. De 

kosten van deze workshop zijn € 7,50. De workshop vindt plaats bij IKC de Kameleon, Bartokstraat 56 

in Haaksbergen. Aanmelden kan voor 10 maart, voor vragen en aanmelding 

mail: NatasUnik@gmail.com  

 

Deze tweede Workshop Technology Hydraulica is voor kinderen van groep 3, 4, 5 uit de gemeente 

Haaksbergen e.o. In deze workshop gaan de kinderen o.a. ontdekken wat hydraulica is en waar 

hydraulica voor gebruikt wordt. We gaan uit proberen of we met simpele materialen een 

hydraulische werkende 'machine' te maken. De workshop is woensdagmiddag 18 maart van 14.30 

uur tot 15.45 uur. De kosten zijn € 7,50 per kind. De workshop vindt plaats bij IKC de Kameleon, 

Bartokstraat 56 in Haaksbergen. Aanmelden voor 17 maart, voor vragen en aanmelding 

mail: NatasUnik@gmail.com.    

 

Deze derde Workshop Technology Tandwielen is voor kinderen van groep 6, 7, 8 uit de gemeente 

Haaksbergen e.o. In deze workshop gaan de kinderen o.a. ontdekken wat tandwielen zijn, waar ze 

voor gebruikt worden en of je zelf werkende tandwielen kunt maken. De workshop is 

woensdagmiddag 25 maart van 14.30 uur tot 15.45 uur. De kosten zijn € 7,50 per kind. De workshop 

vindt plaats bij IKC de Kameleon, Bartokstraat 56 in Haaksbergen. Aanmelden voor 24 maart, voor 

vragen en aanmelding mail: NatasUnik@gmail.com.      
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Oud papier 

Op zaterdag 22 februari 2020 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: 

- Flyer workshop Technology Elektriciteit onderbouw 11-3-2020 

- Flyer workshop Technology Hydraulica middenbouw 18-3-2020 

- Flyer workshop Technology Tandwielen bovenbouw 25-3-2020 

 

 

 

 

 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie  

05 maart  Groepen 1 en 2 zijn vrij 

06 maart  Groepen 1 en 2 zijn vrij  

20 maart  Open huis voor nieuwe ouders 

27 maart  Jubileumfeest van Juf Ans en Juf Wilma 

14 april   Schoolfotograaf  

 

 



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.   


