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Goedemiddag, 

Inmiddels hebben we er twee weken op zitten en komen we weer aardig in het ritme. 

De leerpleinen zijn weer volop in gebruik en dat vinden wij, maar ook kinderen heel fijn. Het 

onderbouwleerplein is inmiddels omgetoverd tot een sprookje. Op dit moment is dat het sprookje 

van Roodkapje. De leerkrachten hebben vandaag het sprookje voorgespeeld, alle kinderen van de 

peuters t/m groep 3 waren hierbij aanwezig. Ze hebben muisstil gekeken en geluisterd naar het 

toneelspel van de leerkrachten. Daarna werd het sprookje volop nagespeeld door de kinderen.  

Ook op het bovenbouwleerplein wordt hard gewerkt. Het eerste thema van VierKeerWijzer is gestart 

en verschillende uitgewerkte opdrachten zijn te zien op het leerplein. Op dit moment wordt er 

gewerkt aan de aardrijkskunde thema’s vakantie, Oost-Nederland, West-Europa en Afrika. 

Zoveel enthousiasme en betrokkenheid, heerlijk om te zien! 

 

Namens het team van De Kameleon een prettig weekend gewenst! 

 

Kim van den Berg 

 

  

Sarah 

Hiep hiep hoera. Morgen ziet onze Lidian Sarah!  

Vandaag hebben we haar verrast met een mooie Sarah, slingers, ballonnen 

en een bos bloemen. 

Lidian van harte gefeliciteerd!  

 

 

 

 

 

Flexgroep 

Volgende week start Nienke Mulling weer met de flexgroep. Nienke gaat met deze groep werken op 

de dinsdag om de week. In de week dat er geen flexgroep is, krijgen de kinderen opdrachten mee 

waar ze in de groep of op het leerplein aan kunnen werken. Naast de flexgroep met kinderen uit 

groep 6, 7 en 8, is er dit schooljaar ook een groep met kinderen uit groep 3, 4 en 5. Kinderen die nog 

niet eerder hebben deelgenomen aan de flexgroep en hiervoor in aanmerking komen, worden 

evenals hun ouders, door de leerkracht geïnformeerd.  

 

 

 

 

 



Beslisboom: wel of niet naar school  

We vinden het fijn dat ook na de vakantie de richtlijnen die door de overheid zijn aangegeven, door 

jullie goed worden nageleefd. We merken dat we veel vragen/ telefoontjes krijgen van ouders die 

twijfelen of hun kind wel/niet naar school mag. Als bijlagen bij deze nieuwsbrief zijn twee 

beslisbomen meegestuurd, deze kunnen ondersteunend zijn bij het beslissen of jullie 

kind(eren) wel of niet naar school mag/mogen komen. Deze beslisbomen zijn 

opgesteld door BOink (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang 

in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. 

 

 

Wensjes groep 1/2 

Ook in deze tijd kunnen kinderen natuurlijk een wensje maken voor hun vader, moeder, opa of oma. 

Jullie kunnen de verjaardagen doorgeven via de mail, zodat de kinderen een mooi cadeau hebben om 

te geven. Hierbij de mailadressen van Ans (a.weegerink@keender.nl) en Wilma 

(w.veelers@keender.nl). 

 

 

Telefonische bereikbaarheid 

Vandaag, vrijdag 4 september, krijgt de gezamenlijk telefooncentrale een update. 

Dat betekent dat we van 15.00 tot 17.00 uur niet telefonisch bereikbaar zijn. 

 

 

Studiedag  

De eerste studiedag van het team is op woensdag 23 september a.s. Op deze 

dag zijn alle kinderen vrij. 

 

 

 

 

Voor- en naschoolse opvang 

Na de zomervakantie start natuurlijk ook de voor- en naschoolse opvang in de school weer. Meer 

weten over de mogelijkheden of willen jullie je kind (eren) hiervoor opgegeven, neem dan contact op 

met Kim van den Berg (directie @ikcdekameleon) of Nathalie Gribbroek 

(nathaliegribbroek@humankind.nl) 

 

 

Filmmiddag Kulturhus Haaksbergen 

Op woensdagmiddag bestaat er de mogelijkheid om naar de filmmiddag, georganiseerd door 

Kulturhus Haaksbergen, te gaan. In de bijlage is een flyer met het aanbod toegevoegd. 
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Oud papier 

 

 
 

 

Nieuw op de website 

De volgende berichten zijn op de website geplaatst: 

- Uitnodiging deelname Eerste Heilige Communie en Vormsel 

- Flyer Beslisboom  

- Flyer filmmiddag Kulturhus 

 

 

 

 

   

5 september  Oud papier   

23 september Studiedag, alle leerlingen 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.   


