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Gezocht luizenouders

De sportbus komt eraan!

Na elke vakantie staan ze weer paraat, onze
luizenouders. Mede dankzij hun inzet hebben we
het “luizenprobleem” goed onder controle. Deze
groep zoekt hulp en versterking van nieuwe
ouders. Vele handen maken immers licht werk. Als
de groep aangevuld wordt dan vergt het ongeveer
1,5 uur van uw tijd om alle kinderen te
controleren. U kunt zich aanmelden bij de
leerkracht van uw kind, of bij meester Gio.
_________________________________________

Een grote Sportbus vol met nieuwe materialen
komt vanaf dinsdag 14 maart alle basisscholen in
de gemeente Overbetuwe bezoeken. Tijdens de
buitenschoolse uurtjes worden activiteiten
georganiseerd voor de kinderen van de
basisscholen en buitenschoolse opvang maar ook
hun vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom om te
genieten van sporten op het plein.
De Sportbus is een nieuw initiatief van het platform
OverbetuweBeweegt.nl dat voor iedereen sporten
mogelijk maakt. Deelname is dan ook gratis voor
iedereen. In de periode voor de zomervakantie
worden een aantal vaste scholen op vaste dagen
bezocht. Daarna wordt de inzetbaarheid van de
Sportbus vergroot en gaat hij door de gehele
gemeente rijden.
De donderdagen tot aan de zomervakantie staat de
sportbus vast in Driel.

Terugblik bezoek dhr. Eddy
Verrips

Afgelopen dinsdag heeft dhr. Eddy Verrips (College
van Bestuur) de gehele dag onze school bezocht.
Dhr. Verrips is bestuurder van stichting Batavorum
waaronder ook de Kameleon valt. Hij zal zo alle 9
scholen van de stichting bezoeken. Deze dag heeft
hij bij alle groepen een les bezocht. Tevens heeft
hij gesproken met ouders, de Kinderraad en het
team. Tijdens de terugkoppeling gaf hij aan dat hij
een goed beeld heeft gekregen van de Kameleon.
Dit beeld klopte volgens hem bij hetgeen wij
beschrijven in onze schoolgids en op de website.
Verder gebruikte hij de woorden openheid,
enthousiasme, betrokken, vriendelijk.
De Kinderraad heeft een presentatie verzorgd.
Hierbij gaven ze uitleg over de dagelijkse gang van
zaken op de Kameleon. De kinderen gaven aan
graag naar school te gaan en dat ze trots waren
om in de Kinderraad te zitten. Vanuit het gesprek
met de ouders kwam naar voren dat we de aanpak
en het signaleren van meer- en hoogbegaafdheid
kunnen verbeteren. Zoals u weet uit een eerder
schrijven is daar op dit moment een werkgroep
mee bezig. Later dit jaar hoort u hier meer over.
Verder hadden de ouders respect voor het team en
gaven aan dat leerkracht een zwaar en complex
beroep is. De ouders gaven dhr. Verrips mee dat
ze ervaren dat op de Kameleon elk kind gezien
wordt.
Het team kijkt terug op een fijne dag en waardeert
het zeer dat dhr. Verrips de waarde ziet van een
bezoek op de werkvloer.
_________________________________________

Hieronder de locatie met datum:
Basisschool de Kameleon
Tijd: 15:30 uur t/m 16:30 uur
Locatie: Schoolplein van de Kameleon
Datum: Elke donderdag van 16 maart t/m 13 juli
met uitzondering v/d meivakantie en hemelvaart.
Tot ziens, team OverbetuweBeweegt.nl
_________________________________________

Voorstellen sportstudenten

Op donderdagmiddag zullen twee studenten de
gymlessen van groep 3 en 4 gaan verzorgen.
Hieronder stellen zij zich kort voor.
Hallo allemaal,
Mijn Naam is Stijn Beelen, ik ben 21 jaar en ik kom
uit Malden een dorpje onder Nijmegen.
Ik heb het afgelopen jaar de opleiding Sport &
Bewegen Outdoor en Fitnes afgrond.
Zojuist ben ik begonnen aan de
opleiding Sport & Bewegen Buurt
Onderwijs en Sport aan het ROC in
Nijmegen. Voor deze opleiding ga ik
het aankomende half jaar stage
lopen bij Overbetuwebeweegt.nl. Zo
zal ik gymlessen mee gaan draaien
en ze later ook verzorgen.
Verder zal je me misschien gaan
tegenkomen bij de BSO of bij

andere activiteiten op het schoolplein of in de
buurt.
Als je vragen heb of iets wilt weten trek me vooral
aan de mouw, ik wil je met alle plezier helpen.

Hallo allemaal,
Graag zou ik mezelf even voor willen stellen. Ik
ben Celine Rutten, ik ben 19 jaar oud en ik kom uit
het dorpje Gendt.
Ik ben afgestudeerd als fitnessinstructeur en ik
volg nu de opleiding Sport & Bewegen Buurt
Onderwijs en Sport op het ROC in Nijmegen.
Jullie zullen mij vast wel een
keer tegen komen want ik ga tot
aan de zomervakantie
stagelopen bij
Overbetuwebeweegt.nl waar ik
verschillende taken zal gaan
uitvoeren zoals: gymlessen
voorbereiden en geven,
naschoolse opvang en verschillende activiteiten
organiseren.
Als er vragen zijn dan kunnen jullie altijd bij mij
terecht.
_________________________________________

Hiep hiep hoera

Van harte gefeliciteerd.
De volgende kinderen zijn de komende weken
jarig. We wensen ze alvast een hele fijne
verjaardag toe.
11 maart
Lenka Boers groep 5
15 maart
Thijn Groen groep 1/2a
17 maart
Yordin van Schaik groep 5
19 maart
Eveline Roelofs groep 1/2a
19 maart
Naomi Willemsen groep 1/2b
20 maart
Kian van Hanegem groep 1/2b
22 maart
Aniek Verplak groep 6
23 maart
Levi Dijkstra groep 1/2b
_________________________________________

Welkom op de Kameleon

We heten Farah en Khaled Rashid van harte
welkom op de Kameleon.
Farah is maandag gestart in
groep 4 en Khaled in groep
3. Tevens verwelkomen we
Mattijs Furman in groep 7.
Ook hij is afgelopen
maandag gestart. We
wensen deze nieuwe
leerlingen heel veel plezier en succes op de
Kameleon.
_________________________________________

Belangrijke data
10 maart
Studiemiddag, alle kinderen vrij.
17 maart
Alle kinderen van de Kameleon gaan gezamenlijk
buitenspelen.
17 maart
Kinderraad vergadering.
22 maart
Grote rekendag.
24 maart
Groepen 1-2 mogen speelgoed meenemen.
29 maart
Studiedag leerkrachten groep 1-2. De kinderen van
groep 1-2 zijn deze dag vrij.
31 maart
Knutselochtend Pasen groep 1-2.
_________________________________________

Nieuws vanuit de SKAR

Bootcamp SKAR Kraaiennest
Heb je ook zin om je helemaal uit te leven?
Altijd al eens mee willen doen met een kids bootcamp?
Dan is dit je kans!
Vanaf dinsdag 28 maart starten we elke dinsdag tot aan
de meivakantie met BOOTCAMP.
De lessen worden gegeven door Trudy Jansen. Op de
Kameleon heeft zij al eerder BOOTCAMP lessen gegeven.

Wil je meedoen meld je dan nu aan, via
onderstaande link:
https://www.skar.nl/nieuws-en-activiteiten/bootcampskar-kraaiennest/
Kosten per kind per deelname is € 5,00
___________________________________________

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

