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Informatieavond
U komt toch ook? Hierbij nog even een reminder
voor de informatieavond van woensdag 13
september om 19.30 uur. Deze avond openen
we gezamenlijk in de hal. Hier krijgt u informatie
over het belang van lezen én over de werking van
de Bibliotheek Op School (BOS). Na het algemene
deel zullen de leerkrachten in hun eigen lokaal
specifieke groepsinformatie voor het komende
schooljaar met u delen. Als u twee kinderen heeft,
dan kunt u zich als ouderpaar splitsen zodat u van
beide groepen de informatie krijgt. Bij meer dan
twee kinderen geven wij het advies om de groep te
bezoeken waarvan u in voorgaande jaren nog geen
informatie heeft ontvangen. Wij hopen op een
grote opkomst, het gaat immers over ons
onderwijs aan uw kind.
_________________________________________

Vreedzame School

De start van een schooljaar met daarbij de
vorming van een groep heeft op de Kameleon
grote prioriteit. De eerste weken besteden wij dan
ook veel tijd aan het programma van de
Vreedzame School. Hierbij is er veel aandacht voor
je eigen gedrag en dat van een ander. De kinderen
leren dat iedereen anders is en dat dat ook mag.
Tevens maken de kinderen samen met de
leerkracht de afspraken voor een positief
werkklimaat. In de bijgevoegde speciale
nieuwsbrief leest u meer over blok 1 van de
Vreedzame School.
Dit schooljaar gaan we ook starten met de inzet
van “mediatoren”. Kinderen van groep 7 en 8
mogen solliciteren voor deze taak. De mediatoren
worden ingezet tijdens het buitenspelen en helpen
kinderen met het oplossen van conflictjes. Zij
krijgen hiervoor scholing en worden bijgestaan
door de leerkrachten. Het oplossen van een ruzie
blijft de verantwoordelijkheid van de leerkracht.
_________________________________________

IPC

Vanaf de komende week gaan de kinderen ook
weer starten IPC. Hierover krijgt u bij elk nieuw
thema een brief van de leerkracht. De kinderen

werken aan de volgend thema’s:
Groep 1-2: Welkom op school.
Groep 3-4: Deze groepen starten op een later
moment met IPC omdat ze minder thema’s
draaien.
Groep 5-6: Dinosaurussen.
Groep 7-8: Wat als het jouw overkomt?
U zult zien dat in de groepen de IPC-wand zich
weer langzaam gaat vullen. Loop gerust de klas
binnen en vraag aan uw kind wat ze allemaal aan
het leren zijn. Groep 7-8 besteedt bijv. aandacht
aan de geschiedenis van Driel en de rol die het
Poolse leger hierbij speelde. Zo wordt ook de
Polenherdenking in Driel en het belang daarvan
besproken.
_________________________________________

Groepslijsten

U bent van ons gewend dat wij de groepslijst van
uw kind doorsturen naar de ouders van de groep.
Op deze groepslijst staan de namen, adressen en
telefoonnummers. Als u bij de inschrijving heeft
aangegeven dat het telefoonnummer geheim is,
dan staat deze uiteraard niet vermeld. Als u
bezwaar heeft tegen verspreiding, dan kunt u dat
bij Meester Gio aangeven.
Wij krijgen van ouders terug dat het handig werkt
m.b.t. het afspreken etc.
_________________________________________

BEDANKT!

Binnen de school is de Ouderraad een belangrijke
schakel. Zij ondersteunen het team bij het
organiseren van feesten en activiteiten. Hiermee
zijn ze niet alleen voor het team van groot belang,
maar zeker ook voor uw kind. Dit jaar zijn er twee
ouders gestopt. Wij willen Anette Janssen en Bas
Noordhoek van harte bedanken voor al hun inzet
bij de Ouderraad. Bas was als voorzitter nauw
betrokken bij de fusie samen met voorzitter Hilde
Zoetbrood. Zij hebben vanuit hun positieve insteek
er voor gezorgd dat de Ouderraad van de
Kameleon vanaf het begin goed draaide. Ik wil
Anette en Bas hartelijk bedanken voor al hun inzet.
Inmiddels is de Ouderraad aangevuld met Ronnie
Koster en Debbie Simmers. Wij wensen ze veel
plezier bij de Ouderraad.
_________________________________________

Stripboeken
De leerkrachten van de groepen 1-2 zijn op zoek
naar stripboeken voor de kleuters. Hierbij moet u
denken aan bijv. Donald Duck, Bobo etc. U kunt de
stripboeken bij de juffen afgeven.
_________________________________________

Hiep hiep hoera

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig of zijn
al jarig geweest. Van harte gefeliciteerd.
3 september
May Linh groep 8
4 september
Brent groep 4
5 september
Ryan groep 1/2b
10 september
Merijn groep 5
10 september
Szilvi Blom groep 4
11 september
Evalynn groep 3
16 september
Justin groep 4
19 september
Freek groep 4
20 september
Boyd groep 3
22 september
Lotte groep 6
_________________________________________

Welkom op de Kameleon
Na de zomervakantie heeft de Kameleon weer een
aantal nieuwe kinderen mogen begroeten. In groep
6 zijn Jay Lo Hunitetu en Ashley van de Burg
gestart. In groep 1-2 A zijn Bart Hoogsteder en
Pepijn Top begonnen aan hun carrière op de
Kameleon. Wij wensen alle kinderen heel veel
plezier en succes.
_________________________________________

Belangrijke data
11 september
Voorstelling Mad Science.
11-15 september
Kinderraad verkiezing voor groep 5 t/m 8.
11-15 september
Sollicitatie voor “mediator” groep 7 en 8.
13 september
Informatieavond, inloop vanaf 19.15 start om
19.30 uur.
_________________________________________

Met vriendelijke groeten namens
het team van de Kameleon,
Gio Witjes.

