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Opbrengst sponsorloop

Afscheid juf Marjolein

Drie weken geleden, onder prachtige
weersomstandigheden, heeft de Kameleon haar
jaarlijkse sponsorloop gehouden. Elk jaar lopen de
kinderen voor de fam. Jansen die in Afrika een
school runnen. Dit jaar gaat er ook een (kleiner)
deel naar de stichting “Het vergeten kind”.
Ook dit jaar waren we aangenaam verrast over de
opbrengst. De kinderen hebben in totaal:
€2768,85 opgehaald. Dit bedrag gaat volledig
naar de twee goede doelen. Na de meivakantie
komt de familie Jansen vertellen in de groepen
over hun school. Ze laten dan ook zien wat er het
afgelopen jaar met het geld van de Kameleon
kinderen is gebeurd.
_________________________________________

Via deze nieuwsbrief wil ik u mededelen dat
juffrouw Marjolein (groep 3) na de meivakantie een
andere baan heeft. Zij krijgt een vaste benoeming
voor vier dagen bij een andere stichting. Zij werkte
al twee vaste dagen voor deze stichting. Uiteraard
hebben wij begrip voor haar beslissing, maar wij
en de kinderen zullen haar zeker gaan missen. Na
de meivakantie komt juffrouw Ika haar vervangen.
Juf Klaske werkt dan op de maandag, dinsdag en
vrijdag. Juf Ika werkt de woensdag en de
donderdag. Wij wensen zowel juf Marjolein als juf
Ika veel succes.
_________________________________________

Mobieltje op school?

In deze moderne tijd merken wij als school dat
kinderen vaker en steeds jonger een mobieltje
meenemen naar school. Tevens merken we dat wij
daar steeds vaker ongemak van ondervinden. Het
mobieltje wordt op school in een bakje gedaan,
omdat wij genoeg computers en Chromebooks
hebben om digitaal te kunnen werken. Op school
hebben de kinderen dus helemaal geen mobiel
nodig. De school is altijd telefonisch goed
bereikbaar op meerdere lijnen. Helaas zijn er
kinderen die hun mobiel toch niet inleveren. Wij
hebben dan geen zicht op wat ze bijv. op de gang
of op de wc aan het doen zijn met hun mobiel. Ook
merken wij dat kinderen steeds jonger in een
groepsapp zitten. Ook hier ondervinden wij
regelmatig last van in die zin dat wij conflicten en
pesterijen moeten oplossen. Wij willen u het
volgende vragen:
 Laat de kinderen alleen een telefoon
meenemen als dat volgens u nodig is (bijv.
een kind dat ver moet fietsen en in geval
van pech moet kunnen bellen)
 Spreek met uw kind af dat hij/zij altijd de
telefoon op school in het bakje legt.
 U als ouder bent verantwoordelijk voor
hetgeen uw kind in de groepsapp zet.
Controleer samen met uw kind regelmatig
de sociale media apps.
_______________________________________

Oortjes

De groepen 5 t/m 8 werken steeds vaker op een
Chromebook. Zij werken dan op hun eigen plek en
hebben oortjes in. Deze oortjes krijgen ze netjes in
een doosje eenmalig van de school. Als ze er zuinig
op zijn gaan deze oortjes een lange tijd mee.
Mocht een oortje snel stuk gaan door verkeerd
gebruik, dan kunnen de kinderen nieuwe oortjes
tegen een vergoeding van €2,- op school
verkrijgen.
_________________________________________

IEP Eindtoets

Op 18 en 19 april gaan de kinderen van groep 8 de
Eindtoets basisonderwijs maken. Ook dit jaar
hebben wij gekozen voor de IEP-toets. Deze toets
hebben we vorig jaar uitgeprobeerd en deze is
prima bevallen. De IEP-toets sluit beter aan bij de
belevingswereld van de kinderen en de manier van
toetsen is kindvriendelijker. Zo maken de kinderen
bijv. alle opgaven in één boekje, zo hoeven ze dan
niet met verschillende bladen op hun tafel te
werken en de antwoorden op een apart
antwoordblad te schrijven. De groep 8 kinderen
van vorig jaar vonden het ook een prettige manier
van toetsen. Sommige kinderen gaven zelfs aan
dat het niet als een toets voelde. Wij wensen alle
kinderen van groep 8 heel veel succes. Ze zijn
goed voorbereid, dus daar zal het niet aan liggen.
_________________________________________

Kinderraad

Belangrijke data

De kinderraad heeft op dit moment twee
speerpunten, te weten:
1. meer bewegen tijdens de lessen
2. buitenspelen.
Voor punt 1 heeft de Kinderraad al een presentatie
gehouden tijdens een teamvergadering. Het team
was erg enthousiast over de kleine “tussendoor”
activiteiten. Hierdoor is heel even de spanning van
de boog om daarna weer geconcentreerd verder te
kunnen. De Kinderraad is op dit moment bezig om
voor alle groepen een map te maken met daarin
voorbeelden van beweegspellen. Deze spellen zijn
niet alleen maar ter ontspanning, maar het gaat
ook over leren op een leuke manier. Bijv. tafels
oefenen kan heel goed op een actieve manier.
Binnenkort gaan twee kinderen van de Kinderraad
samen met Trudy (gezondheidscoach) en meester
Gio op een andere school kijken naar het buiten
spelen. Deze school werkt met indeling op het plein
waar wij wel in geïnteresseerd zijn.
_________________________________________

17 april
Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij.
19 april
Finaleronde schoolvoetbal meisjes groep 8.
21 april
Koningsspelen in de ochtend. ’s Middags zijn alle
kinderen vrij en start de meivakantie. Informatie
rondom de Koningsspelen krijgt u binnenkort.
24 april t/m 7 mei
Meivakantie, alle kinderen zijn vrij.
_________________________________________

Hiep hiep hoera

We wensen onderstaande kinderen alvast een hele
fijne verjaardag toe:
7 april
Jurek Clappers groep 5
9 april
Iris Schotman groep 4
10 april
Mikai van Schaik groep 1-2B
11 april
Liza Gouman groep 4
20 april
Pepijn van den Hoogen groep 4
20 april
Yara van den Hoogen groep 4
21 april
Roos van Rijsewijk groep 6

__________________________________________________________

Welkom op de Kameleon

We heten Mikai van Schaik van harte welkom bij
ons op school. Mikai is al volop aan het wennen en
zal volgende week starten bij juffrouw Kitty en
juffrouw Karin in groep 1-2A. We wensen Mikai
veel succes en heel veel plezier op de Kameleon.
_________________________________________

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

Overig nieuws:
GGD: reisvaccinaties
GGD Gelderland-Midden wil u en uw kinderen
bewust maken van de gezondheidsrisico's tijdens
uw reis. Daarom organiseren wij een speciale dag
over reisvaccinaties op zaterdag 20 mei van 09.0015.30 uur. GGD’en werken samen om u zo volledig
mogelijk te adviseren over uw gezondheid op reis.
Persoonlijke aandacht, ook voor reizigers met
medische klachten, vinden wij belangrijk. Onze
gecertificeerde reisadviseurs geven u advies op
maat.
We weten dat veel mensen nog altijd
ongevaccineerd op reis gaan. Uit onderzoek blijkt
dat de helft van de Nederlanders onbeschermd op
reis gaat naar landen als Egypte, Turkije of
Kroatië.
Ook reizigers die een lange reis gaan maken of
bijvoorbeeld op stage gaan naar de Afrikaanse
westkust of Azië zijn zich niet altijd bewust van de
risico´s. Daarom attenderen we u op deze speciale
dag met korting op het consult voor
reisvaccinaties.
GGD Gelderland-Midden opent haar deuren
zaterdag 20 mei van 09.00 tot 15.30 uur aan de
tijdelijke locatie aan de Rietgrachtstraat 49 te
Arnhem.
Per persoon betaalt u voor een consult geen €
21,00 maar € 7,50
Gezinnen betalen voor een consult geen € 48,00
maar € 25,00
Dit is exclusief de kosten voor de vaccinaties.
Meer informatie
Voor het maken van een afspraak kunt u op
werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur bellen naar
088 355 51 00. Online een afspraak maken kan via
www.vggm.nl/reizen Op deze site vindt u ook meer
informatie.

