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Staken 12 december?
De onderwijsbonden en PO-in actie hebben
gesprekken gevoerd met de nieuwe minister van
onderwijs Arie Slob. Ze hebben hem even de tijd
gegeven om te kunnen onderhandelen tot 5
december. Als er dan geen nieuw voorstel komt,
dan roepen de bonden op om op dinsdag 12
december te gaan staken. Wij hebben hierover
gesproken binnen ons team. Wij vinden het huidige
voorstel van de regering onacceptabel. De gelden
voor werkdruk verlichting komen pas volledig vrij
in 2021. Wij vinden dit te laat. We lopen al veel
langer tegen deze problematiek aan en de kinderen
en de leerkrachten verdienen het om dat ook nu
aan te pakken. Ons team staat unaniem achter een
nieuwe staking, wij vinden dat we nu moeten
doorpakken. Niet omdat wij meer willen, maar
omdat goed onderwijs meer nodig heeft! Het
onderwijs moet weer aantrekkelijk worden voor
nieuwe jonge leerkrachten. Als er op 12 december
een staking komt, dan sluit het team van de
Kameleon zich daarbij aan. Wij hopen wederom op
uw steun, we doen het ook voor uw kinderen. Ik
houd u op de hoogte. Via deze link krijgt een
heldere uitleg vanuit PO-in actie over het
regeerakkoord en wat de gevolgen zijn voor uw
kind en ons onderwijs.
_________________________________________

Elst College Tour

Gisteren zijn de
kinderen van groep 8
op Elst College Tour
geweest. De Kameleon
heeft samen met een
paar basisscholen de
samenwerking gezocht
met het Voortgezet
Onderwijs (VO) in Elst.
Het doel hiervan is, de
overgang van groep 8
naar het VO zo goed
mogelijk te laten
aansluiten. De
samenwerking gaat
verder dan alleen het

VO bezoeken. Collega’s van basisscholen en de VOscholen gaan bij elkaar kijken. Hoe wordt er
lesgegeven in groep 8? Hoe wordt er lesgegeven in
de brugklas? Dit proberen we beter op elkaar te
laten aansluiten. De kinderen bezoeken de school
die aansluit bij hun niveau. Aan deze
samenwerking doen de volgende VO-scholen mee:
OBC, het Lyceum, en het Westeraam allen in Elst.
De kinderen bezoeken de school 4 middagen. Ze
krijgen les in biologie, techniek, gezondheid,
filosofie en STEAM (science en techniek).
_________________________________________

200

Deze week hebben we de grens van 200 leerlingen
bereikt. De Kameleon groeit elk jaar een beetje.
Telkens als groep 8 de school verlaat duiken we
onder de 200, maar we hebben nog nooit zo vroeg
in het schooljaar de 200 weer bereikt. Mooi om te
merken dat mensen vanuit Driel, maar ook vanuit
Elst en de Schuytgraaf onze school weten te
vinden.
_________________________________________

Inloopavond 29 november
Woensdagavond 29 november is er onze jaarlijkse
inloopavond. Deze avond start om 18.00 uur en is
om 19.00 uur afgelopen. Deze avond leiden de
kinderen de ouders, opa’s en oma’s en andere
belangstellenden rond. Ze laten dan zien wat ze
aan het leren zijn op school. Het is altijd mooi om
te zien hoe trots ze dan door de school lopen.
Tevens is er deze avond in de hal een presentatie
van en door onze mediatoren. Zij vertellen u wat
een mediator is en wat hij/zij allemaal doet. Dit
gebeurt deze avond op twee momenten. Mis dit
niet!
_________________________________________

Bezoek Raad van Toezicht

Afgelopen maandag werd de Kameleon bezocht
door twee leden van de R.v.T. van Batavorum.
Samen met de Kinderraad heb ik besproken wat
we allemaal aan deze bezoekers wilden laten zien.
Geweldig om te zien welke verantwoordelijkheid
deze Kinderraad hierbij pakte. Zij hebben (zonder
mij) gesproken met de R.v.T. en zij hebben in
tweetallen de bezoekers begeleid. Hierbij hebben
ze de school in bedrijf laten zien en verschillende

lessen bekeken. Na afloop kreeg ik van een
enthousiaste R.v.T. complimenten over de
Kameleon én over de wijsheid van de kinderen in
de Kinderraad.
_________________________________________

Winnaars

Deze week kregen we hoog bezoek van de
Kinderburgemeester. Hij kwam prijzen uitreiken
voor de sporttegelactie. Mick, Marieke, Suze en
Serra kregen een eervolle vermelding. Hun
tekening is afgedrukt op mooie plaat. Raoul en
Anouk waren de grote winnaars van deze
wedstrijd. Hun tekening is niet alleen afgedrukt op
op de plaat, maar wordt ook gedrukt op een tegel.
Deze twee tegels zijn nog niet klaar. Als ze klaar
zijn krijgen ze uiteraard een mooie plaats op ons
plein.

papier. Tevens kunt u geheel vrijblijvend andere
producten kiezen met daarop de tekening van uw
kind. Deze kunstweken stonden in het teken van
de volgende kunstenaars: Kandinsky, Warhol, Miró
en Matisse. De kinderen zijn erg nieuwsgierig naar
de resultaten.
_________________________________________

TSO

De eerste overblijfkaarten raken vol of zijn zelfs al
weer vervangen door nieuwe. U kunt nieuwe
kaarten kopen voor €10 (12 keer overblijven) of
€20 (24 keer overblijven). U kunt dit bedrag
gepast in een enveloppe doen met daarop de naam
en de groep van uw kind. Deze enveloppe kunt u
afgeven bij de leerkracht van uw kind> Hij/zij
zorgt er dan voor dat de enveloppe bij de TSO
contactpersoon komt.
_________________________________________

Nieuws vanuit de MR

_________________________________________

Schoolfotograaf

Op dinsdag 21 november komt de schoolfotograaf.
Hij adviseert de ouders om kleurrijke (niet
fluorescerend) kleding aan te doen.
_________________________________________

Schoolfruit

Volgende week gaan we starten met het
Schoolfruit. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen
dan op woensdag, donderdag en vrijdagen fruit
aangeboden. Het aanbod varieert wekelijks, zodat
kinderen verschillende fruit- en groentesoorten
kunnen proeven. Dit betekent dat de kinderen op
deze dagen alleen hun drinken mee moeten
nemen.
_________________________________________

Kunstweken

De afgelopen weken zijn de kinderen vanaf groep 1
t/m 8 bezig geweest met de Kunstweken. Zij
hebben allemaal een werkstuk gemaakt in de stijl
van een bekende kunstenaar. Deze werkstukken
worden voor alle kinderen afgedrukt op stevig

De medezeggenschapsraad (MR) is dit nieuwe
schooljaar alweer volop aan de gang. Alle leden
hebben tops en tips over het functioneren van de
MR met elkaar gedeeld, zodat we weten waar we
staan en waar we verder kunnen verbeteren. Naast
de vaste agendapunten, houdt de MR zich bezig
met actuele onderwerpen die voor de school en dus
ook voor de kinderen van belang zijn. Denk hierbij
aan de scholingsbehoefte voor meerbegaafden, de
plusgroep en Engels. De MR streeft naar openheid.
De vergaderdata van de MR worden
bekendgemaakt en de vergaderingen zijn
openbaar. U bent dus van harte uitgenodigd één
van de MR vergaderingen bij te wonen. De notulen
van de vergaderingen worden gepubliceerd op de
site van de Kameleon (klik hier). Zo blijft iedereen
op de hoogte van het behalen van de gestelde
doelen, de voortgang en de ontwikkelingen in en
om de school. Wilt u graag contact opnemen met
de MR, dan kunt u één van de ouders of
leerkrachten benaderen. Of stuur een e-mail naar
MR@dekameleondriel.nl.
_________________________________________

Hiep hiep hoera

We wensen de volgende kinderen een hele fijne
verjaardag toe.
10 november
Max Schotman groep 5
10 november
Tim groep 4
12 november
Daniël groep 4
20 november
Koen groep 1-2
22 november
Bo groep 3
23 november
Micha groep 6
24 november
Aiden groep 1/2b
_________________________________________

Welkom op de Kameleon
Koen van Winden is al volop aan het wennen op
school. Hij wordt 20 november 4 jaar en komt in
de groep bij juf Karin en juf Kitty. We wensen Koen
heel veel plezier en succes op de Kameleon.
_________________________________________

Belangrijke data

20 november
Groep 1-2 knutselmiddag Sinterklaas.
21 november
Schoolfotograaf.
24 november
Groepen 1-2 speelgoed mee.
29 november
Inloopavond van 18.00 tot 19.00 uur.
_________________________________________

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

