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Goedemiddag, 

De eerste periode van het schooljaar is voorbij gevlogen. We 

kijken terug op een mooie start van het schooljaar. 

En dan begint vandaag de herfstvakantie. Voor de kinderen en 

ons even een weekje ertussenuit om uit te slapen, leuke en 

ontspannende dingen te doen om zo de accu weer op te laden.  

In een van de vorige nieuwsbrieven gaven wij aan wat het belang 

van (voor)lezen is voor de ontwikkeling van kinderen. Ik hoop dat 

jullie ook deze week tijd vinden om jullie kinderen te stimuleren om elke dag even te lezen. Mogelijk 

is er tijd om dit samen te doen. Net zo gezellig. 

Namens het team van De Kameleon een fijne vakantie gewenst!  

Kim van den Berg 

 
 
Jaarplan 

Hieronder een gevisualiseerde weergave van ons jaarplan, deze is ook als bijlage toegevoegd bij deze 

nieuwsbrief. 

De speerpunten waar we dit jaar aan werken zijn: 

• De doorgaande lijn ten aanzien van SEL/Kwink vanaf de peuters t/m groep 8. Hierbij 

vergroten wij ons pedagogisch vakmanschap gericht op de taal van Kwink. Deze 

professionalisering wordt begeleid door Wouter Siebers, projectleider van Kwink en 

onderwijsadviseur bij Expertis. 

• Het doelgericht en structureel werken aan het benutten van leerpotentieel en talenten van 
alle kinderen door een rijk en gevarieerd taalaanbod. Deze ontwikkeling wordt begeleid door 
CPS onderwijsontwikkeling en advies. 

• Implementeren van de nieuwe rekenmethode Pluspunt 

• Digitalisering (aanschaf van chromebooks en ipads) 

• VierKeerWijzer 

We richten ons dit jaar op het “leren presenteren”, het vergroten van het eigenaarschap bij 

kinderen, hierbij zien we de leerkracht in de rol als coach, het borgen van gemaakte 

afspraken met als doel om ons volgend jaar te kunnen certificeren als VierKeerWijzerschool. 

 



 



 

 

 
Voorleeswedstrijd  
Vandaag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een heel spannende voorleeswedstrijd. 
Femke en Ola uit groep 8 en Douwe en Thijn uit groep 7 waren de kandidaten van de 
voorleeswedstrijd. Zij hebben een stuk voorgelezen uit een zelfgekozen boek. Dat deden ze allen 
ontzettend goed. De jury heeft Douwe aangewezen als winnaar en hij mag onze school in jan./febr. 
vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd in de Kappen. 
  

 

Ontmoetingspark de Greune 

Van jong tot oud actief op de Uzin Utz sport en doedag! 

Vrijdag 22 oktober is er van 13.00 tot 17.00 uur voor jong en 

oud van alles te doen op het Ontmoetingspark de Greune. 

Een aantal organisaties als Uzin Utz, Los Hoes, Smallsteps, 

Aveleijn, Noaberpoort, Fysiotherapiepraktijk Noordman, De 

Kameleon, Bonifatius, Montessorischool, HV Stormvogels, 

TVV en SV Bon Boys maken dit samen mogelijk. 

Voor Uzin Utz staat vitaliteit hoog in het vaandel en daarom 

vinden het niet alleen leuk maar ook waardevol deze dag te 

organiseren, aldus Ilse van Bodegom communicatiemanager 

van Uzin Utz. 

Je kunt die middag meedoen aan 'scoren in de wijk', een 

dansworkshop, onder begeleiding van een fysio lekker, een 

vitaliteitsquiz, Jeu de Boules, spelletjes. Opgeven kan door je 

aan te melden via www.ontmoetingsparkdegreune.nl. 

Leuk om te vermelden is dat laboratoriummedewerker 

Wilma Rosink van Uzin Utz een workshop 'van afval naar 

kunst' geeft. Je maakt je eigen waxinelichtjes in de kleuren die je mooi vindt. 

Genoeg te doen en je bent van harte welkom. 

 

Vanuit de OR 

Namens de OR willen we jullie bedanken voor de aanwezigheid bij de ALV. 

Denken jullie aan de ouderbijdrage. Het is mogelijk een automatische incasso af te geven via het 

formulier in de bijlage. 

We zijn op dit moment bezig met het organiseren van een leuke actie waarmee we extra inkomsten 

verwachten te genereren, hierover binnenkort meer. 

 

 

 

 

 

http://www.ontmoetingsparkdegreune.nl/


Oud papier 

 
 

 

 

Plus sponsoractie 

Wij doen het nog steeds hartstikke goed bij de sponsoractie. 

Fantastisch! Hiernaast een overzichtje van de tussenstand. De actie 

loopt nog tot november 2021. 

Sponsorpunten kunnen ook ingeleverd worden bij de leerkracht of 

pedagogisch medewerker. Wij zullen er zorg voor dragen dat deze 

geactiveerd worden via de website. 

 

 

 

 

 

 



Nieuw op de website 

- geen 

 

 

 

 

     

15 okt    Alle leerlingen om 12.15 uur vrij 

18-22 okt   Herfstvakantie   

8-12 nov   Startgesprekken 

30 nov    Studiedag 

 

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.   


