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Carnaval

Nieuwe leerlingen

Vanmorgen hebben de kinderen van de Kameleon
een geweldig carnavalsfeest gehad. Elke groep had
d.m.v. een voorronde een afvaardiging gestuurd
naar de finaleronde. Er werd gedanst, gezongen en
gefeest. Mooi om te zien dat alle groepen mét
elkaar aan het vieren waren. Halverwege kregen
we zelfs hoog bezoek van de prins en de
jeugdprins met hun gevolg. Complimenten aan de
organisatie.
_________________________________________

Extra onderwijsassistent

De inzet van de extra onderwijsassistent (zie
hierboven) is mede mogelijk geworden door de
komst van opnieuw twee Syrische kinderen. Na de
carnavalsvakantie komt Farah Rashid in groep 4 en
Khaled Rashid in groep 3. Het team van de
Kameleon is blij dat wij hen het recht op onderwijs
kunnen en mogen geven.
Tevens verwelkomen we na de vakantie Mattijs
Furman. Hij zal starten in groep 7. We wensen
deze kinderen een supertijd op de Kameleon.
_________________________________________

Gisteren hebben de ouders van de groepen 3 en 4
te horen gekregen dat er een extra
onderwijsassistent komt op de Kameleon. Juf
Chantal (ook onderwijsassistent) zal volledig
ingezet worden in groep 4 voor extra
ondersteuning en begeleiding. Juf Marlies wordt de
nieuwe onderwijsassistent voor drie ochtenden. Zij
gaat de kinderen van groep 3 begeleiden die eerst
door juf Chantal begeleid werden. Daarnaast zal ze
voor de overige uren ingezet worden in de groepen
1-2 ter ondersteuning. Juf Marlies heeft een
achtergrond als leerkracht en weet als geen ander
wat de kinderen nodig hebben én hoe ze de
leerkracht kan ondersteunen. Wij heten haar van
harte welkom in ons team en wensen haar veel
plezier op de Kameleon.
_________________________________________

In het oudertevredenheidsonderzoek is er
aangegeven dat u vaker op de hoogte gebracht wilt
worden van de resultaten die de kinderen boeken
op schoolniveau. De komende periode is daar
uitermate geschikt voor. We hebben een mooie
tussenmeting waarbij we de methodentoetsen, de
citotoetsen en de observaties van de leerkrachten
gebruiken. De individuele resultaten zijn met u
besproken tijdens de 10 minutengesprekken.
Tijdens de studiemiddag van vrijdag 10 maart (’s
middag zijn alle kinderen vrij) presenteren de
leerkrachten de groepsresultaten aan elkaar.
Hiermee krijgen we een goed beeld hoe we scoren
op groeps- en schoolniveau. Ik zal deze resultaten
daarna met u delen in de nieuwsbrief.
_________________________________________

Hallo allemaal,

Vanaf 6 maart mag ik bij jullie
op school op maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend
de juffen ondersteunen als
onderwijsassistente. Eerst zal
ik vooral te vinden zijn in
groep 3, later ook bij de
kleuters.
Mijn naam is Marlies, ik ben 31
jaar en ik houd van knutselen
en muziek. Ik woon met mijn
man en 2 kinderen in Rheden.
In 2007 heb ik de Pabo in Arnhem afgerond en
sindsdien heb ik ruime ervaring in de groepen 1
t/m 4 opgedaan. Na 2 jaar als thuisblijfmoeder
voor mijn kinderen te hebben gezorgd kijk ik er
naar uit om bij jullie op de Kameleon te komen
werken.
_________________________________________

Tussenopbrengsten

Bezoek dhr. Eddy Verrips

Dinsdag 7 maart zal dhr Eddy Verrips de gehele
dag een schoolbezoek brengen aan de Kameleon.
Dhr. Verrips is bestuurder van stichting Batavorum
waaronder de Kameleon valt. Hij wil graag de sfeer
proeven en het onderwijs voelen op onze school.
Hij zal alle groepen bezoeken en daar lessen
bekijken, tevens gaat hij in gesprek met de
kinderen (o.a. de Kinderraad), ouders en het team.
_________________________________________

Hiep hiep hoera

We wensen de volgende kinderen een hele fijne
verjaardag toe:
25 februari
Tiamo van den Brom groep 1/2b
25 februari
Finn Donk groep 1/2a
1 maart
Hannah Kleinbussink groep 6
2 maart
Anouk Montfrooy groep 5
5 maart
Madelief Adema groep

6 maart
6 maart
9 maart

Daantje Pes groep 6
Benjamin Spaan groep 7
Laurens Zwartscholten groep 3

__________________________________________________________

Belangrijke data

6 maart
We mogen weer beginnen.
7 maart
Schoolbezoek dhr. Eddy Verrips (Commissie van
Bestuur van stichting Batavorum).
10 maart
Studiemiddag, alle kinderen zijn ’s middags vrij.
_________________________________________

We wensen iedereen een goede
carnaval, namens het team van
de Kameleon,
Gio Witjes.

