Nieuwsbrief
29 oktober 2021
Goedemiddag,
Na een weekje rust, zijn we deze week weer fijn gestart.
Over 2 weken staan de startgesprekken gepland. In deze nieuwsbrief is te lezen hoe en wanneer in te
schrijven voor deze gesprekken.
Aankomende woensdag hebben wij als team een
studiemiddag over taal. We richten ons tijdens deze
middag op de doorlopende leerlijn taal, onze ambities op
het gebied van taalonderwijs en het creëren van
interactie tussen kinderen.
Namens het team van De Kameleon een fijn weekend
gewenst!
Kim van den Berg

Startgesprekken inplannen via Parro
In de week van 8 november staan de startgesprekken gepland. Inplannen voor deze gesprekken kan
vanaf as. maandag 8.00 uur via Parro.
Jullie ontvangen in de app een push-notificatie dat er een nieuw agenda-item in Parro staat.
Wanneer je het agenda-item met de gespreksplanner opent, kun je per kind uit de beschikbare
tijdstippen kiezen.
Bij vragen of problemen bij het inschrijven, neem contact op met de groepsleerkracht.

Vanuit de OR
Sint actie
Deze week hebben alle kinderen de brief met bestellijst voor de Sint actie, in samenwerking met
dorpsbakker Middelhuis, ontvangen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief is deze ook toegevoegd.
We wensen jullie veel succes en hopen op een mooie opbrengst.

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.
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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.

