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Tussenopbrengsten
schoolniveau

Kinderverkiezingen

In februari zijn de rapportgesprekken geweest.
Tijdens deze gesprekken heeft de leerkracht samen
met u (en in groep 7-8 ook met uw kind) de
resultaten besproken. Voor mij is dit altijd een
moment dat ik de resultaten op schoolniveau in
kaart breng. Dit doe ik om overzicht te houden,
maar vooral om te kijken wat goed gaat en wat
nog beter kan.
Voor de vakken rekenen, spelling en begrijpend
lezen maken wij hoge reële streefdoelen op
groepsniveau. Dit betekent dat elke groep zijn
eigen streefdoel heeft. Wij maken het doel dus
passend bij de groep. Elke groep is immers anders
samengesteld. Tijdens de studiemiddag van vorige
week, hebben de leerkrachten de resultaten van
hun groep gepresenteerd aan het team. Tevens
hebben ze hun plan van aanpak verwoord naar
aanleiding van deze resultaten.
Op schoolniveau zijn we tevreden met de scores.
Voor alle drie de vakken scoren we boven het
landelijk gemiddelde. In onderstaande tabel is het
percentage leerlingen weergegeven dat de
betreffende toets voldoende (Cito III), ruim
voldoende (Cito II) of goed (Cito I) heeft gemaakt.
Het percentage dat overblijft heeft het matig (Cito
IV) of onvoldoende (Cito V) gemaakt.

Rekenen
Spelling
Begr. lezen

de Kameleon
68%
68%
76%

landelijk gem.
60%
60%
60%

De leerkrachten hebben op basis van o.a. deze
resultaten weer nieuwe indelingen gemaakt, zodat
de kinderen het juiste aanbod op het juiste niveau
krijgen. Zo proberen wij het zoveel als mogelijk
passend te maken.
_________________________________________

Ook de kinderen van groep 7 en 8 hebben vorige
week verkiezingen gehouden. Dit is de uitslag van
groep 7/8 op 14 maart 2017.
97,4% van groep 7/8
hebben het in gevuld,
omdat Finn ziek was
hebben we de 100% niet
gehaald.
De landelijke uitslag staat
op
www.kinderverkiezingen.nl
We hebben een eigen
stembureau gemaakt.
Geschreven door Ties en
Sterre van groep 7

uitslag

aantal
stemmen

Stoelen/zetels

VVD
Groen
Links
PvdA
Partij voor
de Dieren
PVV
D66
SP
CDA
Piraten
Partij
Totaal

8
8

31
31

5
5

19
19

5
4
1
1
1

19
16
5
5
5

38

150

_______________________________________

Sponsorloop

Vorige week dinsdag hebben de kinderen zich
geweldig ingespannen voor het goede doel. Onder
het genot van een zonnetje werd er fanatiek
gelopen. Ieder kind deed dat in zijn eigen tempo,
maar ze hebben allemaal hun best gedaan. Er
waren zelfs kinderen die de 5 kilometer hebben
aangetikt. Super! Komende maandag moeten de
kinderen het geld hebben ingeleverd. U krijgt dan
binnenkort te horen hoog de opbrengst is
geworden.
_________________________________________

Grote rekendag
Ongetwijfeld heeft
u van uw kind de
enthousiaste
verhalen gehoord
over de “Grote
Rekendag”. Ook
dit jaar hebben de
kinderen van de
Kameleon op een
leuke, speelse
wijze samen met
elkaar gerekend.
Met behulp van
ouders zijn er
rekenspellen
gespeeld in de
lagere groepen. In
de hogere groepen
kregen de
kinderen een
uitdagende,
complexe opdracht. Zij mochten een vakantiepark
op schaal gaan ontwerpen. Mooi om te zien hoe de
kinderen dan samenwerken en taken verdelen.
_________________________________________

IPC-vieringen

De meeste kinderen geven aan dat ze dit erg
prettig vinden. Een paar kinderen blijven gewoon
in hun schrift werken omdat ze dat fijner vinden.
De kinderen kunnen niet allemaal tegelijk op het
Chromebook, vandaar dat we nu nog rouleren. Het
grote voordeel van digitale verwerking is de directe
feedback. De kinderen krijgen meteen te zien of de
som goed of fout is. Ze krijgen de kans om de
foute som te verbeteren. De leerkracht kan op zijn
computer precies volgen wat de kinderen doen en
ook hoe ze de sommen hebben gemaakt. Ook de
leerkracht kan dus direct bijsturen of extra
begeleiding geven. Deze proef loopt tot de
zomervakantie. Tijdens deze pilot zullen wij de
voor- en nadelen op een rijtje gaan zetten en een
beslissing nemen of we met deze digitale
verwerking verder gaan. We houden u op de
hoogte.
_________________________________________

Rekenwedstrijd

Vorige week hebben kinderen van groep 4 t/m 8
met een “rekenknobbel” meegedaan aan de
Kangoeroe wedstrijd. Dit is een rekenwedstrijd met
pittige rekenopdrachten. De kinderen maken deze
opdrachten individueel en kunnen per opdracht
punten scoren. Dit is een landelijke wedstrijd. De
kinderen met de hoogste scores gaan door naar
een volgende ronde. Met spanning wachten we de
uitslag af.

Dinsdag 11 april is er een IPC-viering. Tijdens deze
viering zullen de kinderen aan elkaar en aan de
uitgenodigde ouders laten zien wat ze allemaal aan
het leren zijn m.b.t. IPC. Hieronder ziet u de
verdeling voor 11 april:
Groep 1/2B-3-5-7 om 13.15-14.00 uur. Voor
deze voorstelling zijn alleen de ouders van
groep 3 en 7 uitgenodigd.
Groep 1/2A-4-6-8 om 14.15-15.00 uur. Voor
deze voorstelling zijn alleen de ouders van
groep 4 en 8 uitgenodigd.
De IPC-viering van februari die is komen te
vervallen is verplaatst naar donderdag 15 juni. Dan
worden de ouders uitgenodigd van de overige
groepen.
_________________________________________

WIG op het Chromebook

In de groepen 5 t/m 8 zijn we op dit moment bezig
met een pilot m.b.t. het digitaal verwerken van de
rekenopdrachten. Dit betekent dat de kinderen het
rekenwerk dat ze normaal in hun schrift en in het
werkboekje maken nu op een Chromebook maken.

_________________________________________

Klusochtend gaat niet door

De klusochtend van zaterdag 8 april zal niet
doorgaan. Dit heeft een aantal oorzaken.
Sinds vorig jaar is Robert van Rijsewijk op
vrijwillige basis verbonden aan de Kameleon. Alle
technische klusjes die aan de orde van de dag zijn
worden door Robert prima opgelost. Dit betekent
dat wij geen lange lijst van klusjes meer hebben.
Een andere reden is de hoge werkdruk bij
leerkrachten. Ook mijn teamleden maken veel
extra uren naast hun lesgevende uren. We zijn op
dit moment samen aan het kijken waar dit minder
kan.
Gedurende het schooljaar kan het wel voorkomen
dat we bijv. een oproep doen voor een grotere klus

waarbij wij als team uw hulp nodig hebben. Hierbij
denken we bijv. aan het jaarlijks reinigen van de
computerkasten.
_________________________________________

Hiep hiep hoera

We wensen de volgende
kinderen alvast een hele fijne
verjaardag toe:
25 maart
Fayah Boersma groep 1-2A
27 maart
Sam Rensen groep 6
27 maart
Lynette Wagemans groep 7
30 maart
Niels Futselaar groep 8
31 maart
Luke van Eldik groep 6
31 maart
Joost Roelofs groep 4
5 april
Celya Hamdaoui groep 3
6 april
Djem Janssen groep 6
7 april
Jurek Clappers groep 5
_________________________________________

Welkom op de Kameleon

We wensen Fayah Boersma heel veel plezier op de
Kameleon. Fayah wordt 25 maart 4 jaar en komt in
de groep bij juf Ans en juf Wob. Fayah, van harte
welkom.

__________________________________________________________

Belangrijke data

29 maart
Studiedag voor de leerkrachten van groep 1-2. De
kinderen van groep 1-2 zijn deze dag vrij.
31 maart
Knutselochtend Pasen groep 1-2.
8 april
Op de jaarkalender staat de klusochtend, maar
deze gaat niet door.
12 april
Klaske viert haar verjaardag in de groep.
17 april
Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij.
18 en 19 april
Groep 8 maakt de IEP-eindtoets.
21 april
Koningsspelen, samen met de Drielse scholen.
_________________________________________

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

Overig nieuws:
Sportbus groot succes
Gisteren konden de kinderen uit Driel voor de
tweede keer gebruik maken van de Sportbus. De
Sportbus is een initiatief van Overbetuwe Beweegt.
Zij komen met twee sportdocenten en een bus
gevuld met uitdagend sportmateriaal naar onze
school. Op het plein kunnen de kinderen van 15.30
uur tot 16.30 uur van deze materialen gebruik
maken. De eerste keer waren er al 45 kinderen, de
tweede keer kwamen er ongeveer 60! Goed en
mooi om te zien dat het initiatief in goede aarde
valt. Heerlijk om die kinderen te zien buitenspelen.

