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Goedemiddag,  

Afgelopen woensdag was de opening van de Kinderboekenweek met als thema “En toen”.  We kijken 

terug op een geslaagde opening, waarbij groep 6 een prachtig toneelstuk heeft opgevoerd.  

De komende weken werken verder rondom dit thema. Jullie hebben 

thuis vast al veel gehoord over “Ridders en kastelen” en “Het oude 

Egypte”. Inmiddels staat er een heus kasteel op het onderbouwplein 

en zijn de eerste hiërogliefen gemaakt door kinderen. Met een enorm 

enthousiasme bij kinderen en leerkrachten komen deze thema’s tot 

leven in de school.   

De landelijke richtlijnen rondom COVID-19 zijn aangescherpt. Het 

protocol voor het basisonderwijs is tot op heden ongewijzigd. Dat 

betekent dat er vooralsnog geen aanpassingen nodig zijn aan de 

huidige maatregelen die wij hanteren. Zoals in de vorige nieuwsbrief 

is aangegeven, hebben we gekeken hoe en waar we extra ruimte 

kunnen creëren voor ouders tijdens het brengen en halen van de 

kinderen. We zien met name dat het druk is bij de grote poort waar 

de kleuters worden gebracht en gehaald. Om die reden kiezen we 

ervoor om vanaf maandag 2 parkeerplaatsen aan die kant af te 

zetten met pionnen, zodat ouders voldoende gelegenheid hebben 

om afstand te houden van elkaar. 

 

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

 

Kim van den Berg 

 

 

Verkeersveiligheid 

We merken dat er bij het starten en eindigen van de schooldag soms gevaarlijke situaties ontstaan. 

Met name bij de doorgang waar de kinderen met de fiets het plein op en af gaan. Voor dit hek staan 

vaak auto’s geparkeerd waardoor de kinderen via de stoep of tussen de geparkeerde auto’s 

manoeuvreren.  Om het voor de kinderen veiliger te maken en hiermee ook 

overzichtelijker voor de auto’s die er rijden zullen we vanaf maandag de 

parkeerplaatsen voor het hek afzetten met pionnen. De kinderen kunnen dan 

tussen de pionnen het plein of en af gaan. De leerkrachten bespreken dit in de 

groepen met de kinderen. Het zou fijn zijn wanneer jullie de kinderen hier 

thuis ook nog eens op attenderen.  

 

 

 



Stagiaires  

Bij deze stellen de stagiaires zich voor: 

Hoi ik ben Suzanne Wegdam en ik ben 18 jaar. Ik kom uit Lochem. Ik doe de opleiding Pabo aan het 

Saxion in Enschede. Nu zit ik in mijn 1ste jaar en loop op de donderdag en vrijdag stage bij de 

kameleon in groep 4.  

Hallo, ik ben Teun Lageschaar; stagiair in groep 8. Ik volg de PABO op het Saxion 
te Enschede, waar ik nu al weer in mijn 3e jaar zit. Zelf woon ik in het dorp 
Beltrum te Gelderland. 
Op dit moment loop ik stage in groep 8, waar ik tot februari zal blijven. Ik zal bijna 
elke week op de donderdag- en vrijdagen aanwezig zijn, waarnaast af en toe een 
hele week. Het is een hele eer om de enige meester op De Kameleon te zijn. Ik 
kijk heel erg uit naar komend schooljaar, mede doordat ik al eerder stage heb 
gelopen op een basisschool van Keender. 
Ik heb er zin in! 

 

Mijn naam is Fleur Oude Nijhuis, ik ben 20 jaar en woonachtig in Haarlo. Ik volg de 

Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) aan het Saxion in Enschede, momenteel ben ik 

vierdejaars student. Ik ben op de donderdag en vrijdag te vinden in groep 5. 

 

Hallo, ik ben Jolijn Bemthuis en ik ben 17 jaar. Ik woon ik Haaksbergen. Op het Saxion in Enschede 

doe ik de pabo opleiding. Ik zit in mijn eerste leerjaar en loop nu elke donderdag en vrijdag stage in 

groep 3 op de kameleon.  

 

Hallo, ik ben Annalynn Rexwinkel en ik loop stage in groep 1/2 

bij juf Wilma. Ik ben 19 jaar en zit in het derde jaar van de 

pabo(saxion). Ik geef voetbal training aan de Mo11-1 van 

Avanti Wilskracht. Tevens voetbal ik zelf ook bij avanti 

vrouwen 1. Mijn eerste stage weken met deze groep zitten er 

al op. Ik vind het een super leuke groep en ik heb er heel veel 

zin in komend half jaar ! 

 

 

Herhaling BHV 

Afgelopen woensdag hebben de BHV’ers van onze school 

de jaarlijkse herhalingsdag gehad. Hierbij oefenen zij alle 

handelingen die van belang zijn voor een 

bedrijfshulpverlener. Bij calamiteiten zoals ongelukjes, 

brand, reanimatie etc. zullen zij worden ingezet. Ook 

hebben we het ontruimen van de school geoefend, zodat 

kinderen weten wat te doen als het alarm afgaat. Dit 

verliep voorspoedig en snel. We hopen natuurlijk dat het 

bij oefenen blijft, maar in geval van nood zijn we goed voorbereid.  

 



 

Hoofdluis 

Zo nu en dan komt er een melding dat een kind hoofdluis heeft. Aangezien de ouderwerkgroep op dit 

moment geen hoofdluiscontroles doet, doen we wederom een beroep op jullie. Willen jullie thuis 

regelmatig controleren of je/jullie kind(eren) hoofdluis en/of neten heeft. 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. Graag de school even inlichten. Voor meer 

informatie kijk op onze website. 

 

 

Oud papier 

 

 
Nieuwste versie van de beslisboom 

 

 

 

 

     

3 oktober Oud papier  

16 oktober 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.   


