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Belangrijk TSO nieuws
Zoals u inmiddels heeft kunnen lezen in eerdere
nieuwsbrieven gaan er een aantal zaken binnen het
TSO veranderen. Rianne Willemsen is benoemd als
coördinator TSO. Zij zal het aanspreekpunt zijn
voor de ouders en voor de TSO-medewerkers.
Tevens fungeert zij als contactpersoon naar het
team en de directie. De periode van het gratis
overblijven komt met ingang van komend
schooljaar ten einde. Wij bedanken het
schoolbestuur die de afgelopen twee jaar de
financiering van de TSO mogelijk heeft gemaakt.
In de afgelopen twee jaar is er vanuit de
ouderenquête naar voren gekomen dat een kleine
meerderheid koos voor het huidige
schooltijdenrooster en niet voor een
continurooster. Dit betekent dat de TSO volgend
schooljaar gewoon door blijft draaien, maar dat
financiering stopt. Wij zullen een kleine vergoeding
gaan vragen voor het overblijven. Deze vergoeding
ziet er als volgt uit:
 Losse overblijf
€1,00
 Knipkaart 12 keer
€10,=
 Grote Knipkaart 24 keer €20,=
Dit betekent dat uw kind voor €1,= of minder (bij
een knipkaart €0,80) op school opgevangen wordt.
Om u in de gelegenheid te stellen om voor het
komende schooljaar alvast een knipkaart te kopen,
heeft de coördinator TSO de volgende verkoop
momenten gepland.
woensdag 28 juni 11.30-12.30
maandag 3 juli 8.15-9.00
De knipkaart blijft op school in de map van de
groep. Als de kaart bijna op is, krijgt u een seintje
van de coördinator.
_________________________________________

Roken op het plein

Dit schooljaar heeft de Kameleon veel aandacht
besteed aan gezonde levensstijl. Dit door middel
van gezondheidslessen in de klas
(gezondheidscoach Trudy) en door veel samen te
bewegen. Wij merken dat de kinderen bewust
bezig zijn met hun gezondheid, levensstijl en
voeding. Zo is de Kinderraad op dit moment

bezig met bewegen in de klas en tijdens het
speelkwartier. Dit initiatief komt vanuit de kinderen
en de Kinderraad pikt dit op. Een mooi voorbeeld
van eigenaarschap en democratische
gemeenschap. We zien daardoor dat de kinderen
ook meer oog krijgen voor de (school) omgeving.
Verschillende kinderen gaven aan dat er na
schooltijd pubers roken op het plein en sigaretten
op het kleuterplein laten liggen. Wij vinden dat er
op het schoolplein niet gerookt mag worden. Als
wij het zien, dan zeggen we er iets van. Ik wil ook
de ouders vragen om bij het ophalen van de
kinderen niet te roken op het plein. Er is immers
ook geen asbak. Uiteraard beslist u zelf of u rookt
of niet, maar laten we de school en het plein rook
(en peuk) vrij houden.
_______________________________________

Uitslag eindtoets groep 8

Deze week hebben de kinderen van groep 8 de
uitslag van hun eindtoets mogen ontvangen. Wij
hebben voor het tweede jaar de IEP-eindtoets
afgenomen. Ook dit jaar mogen we weer trots zijn
op de kinderen van groep 8. Ze hebben laten zien
wat ze in hun mars hebben met bijpassende
scores. Het resultaat van deze groep acht ligt net
als vorig jaar boven het landelijke gemiddelde. We
mogen dus met trots zeggen
dat de Kameleon sinds haar
start alleen nog maar boven
gemiddeld heeft gescoord.
Uiteraard gaan we proberen
dat vast te houden, maar nog
belangrijker vinden wij dat de
scores passend zijn bij de
kinderen.
_________________________________________

Sil op school
In de groepen 1-2 gaan we met ingang van
volgend schooljaar werken met de methode Sil op
School. Onze vorige methode Schatkist is
verouderd en aan vervanging toe. De komende
weken gaan de kinderen van groep 1-2 al kennis
maken met Sil op school. Het volgende thema
wordt voorbereid m.b.v. Sil op school. Het is een

digitale methode gericht op de totale ontwikkeling
van de kinderen, zodat zij goed voorbereid naar
groep 3 gaan. Sil op school legt het accent op vier
ontwikkelingsdomeinen, te weten:
 Taal
 Rekenen
 Sociaal-emotionele ontwikkeling
 Motoriek
Uiteraard werken de
kinderen tijdens
betekenisvolle
activiteiten aan
diverse doelen uit
verschillende
domeinen
tegelijkertijd, maar
om te kunnen focussen lichten we er in iedere
activiteit steeds één doel, uit één domein uit; het
hoofddoel.
Sil op school betrekt ouders bij het thema door
aandacht voor thuisbetrokkenheid. Via
ouderbrieven met ontwikkeling stimulerende
activiteiten kunt u thuis aan de slag met uw kind.
Hierbij kunt u denken aan tips en ideeën voor
spelletjes, boeken apps, websites of uitjes. Het
team is erg enthousiast en staat te popelen om
hier mee te starten.
_________________________________________

Kunst tentoonstelling

Ook dit jaar zijn de studenten van ARTez weer
betrokken bij ons kunstthema. In alle groepen
begeleiden zij de kinderen op creatieve wijze. Waar
mogelijk zijn de opdrachten gekoppeld aan het IPC
thema van de groep. De studenten komen 4 keer
in de groep. Op donderdag 8 juni kunt u de
kunstwerken van de kinderen bewonderen vanaf
15.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur.
_________________________________________

Wenmiddag

Nogmaals ter herinnering: de wenochtend is
verschoven van donderdag 22 juni naar vrijdag 23
juni. De kinderen gaan dan kennismaken in de
nieuwe groepen. Ik probeer om begin juni de
groepsverdeling met u te communiceren.
_________________________________________

Hiep hiep hoera

Wij wensen de volgende kinderen een hele fijne
verjaardag:
13 mei
Raoul Evers groep 5
14 mei
Bo van der Plaats groep 1/2a
14 mei
Noa van der Plaats groep 1/2b
15 mei
Dani Sinc groep 1/2b
16 mei
Levina Verhart groep 6
19 mei
Marin Groen groep 5
19 mei
Sara Trappenburg groep 1/2b
21 mei
Lizelot Hoogsteder groep 1/2A

23 mei
24 mei
24 mei
31 mei
6 juni
6 juni

Marieke van den Berg groep 5
Jetje van Bronckhorst groep 1/2b
Gijs van Winden groep 1/2b
Roos Koster groep 1/2b
Lobke Jansen groep 8
Suus Timmermans groep 6

__________________________________________________________

Welkom op de Kameleon

We heten Dani Sinc, Lizelot Hoogsteder en Roos
Koster van harte welkom op de Kameleon. Wij
wensen de kinderen een fijne tijd toe bij ons op
school.
_________________________________________

Belangrijke data

25 en 26 mei
Alle kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart.
29 mei
Knutselmiddag groep 1-2
5 juni
Alle kinderen vrij i.v.m. Pinksteren.
8 juni
Tentoonstelling vanaf 15.00 uur kunstwerken (zie
deze nieuwsbrief).
_________________________________________

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

Overig nieuws:
Kom naar de Jeugd Open
Middag!
Gezellig en leuk sporten? Op zoek naar een
uitdagende sport die toch nét even wat anders is?
Speciaal voor de jongeren uit de omgeving
organiseert Landgoed Welderen een gezellige
middag die volledig in het teken staat van de
golfsport.
Op zondag 21 mei is het zo ver! Van 10:00 tot
14:00 kunnen jongeren ieder uur meedoen aan
een leuk en sportief parcours van RAAK Golf. Leer
golfen maar speel ook andere spelletjes waarbij je
actief en gezellig bezig bent. En ga weer naar huis
met een brede glimlach op je gezicht!

Het eerste parcours op de dag (tussen 10:00 en
11:00) is speciaal opgezet voor de jongste
bezoekertjes, maar uiteraard kunnen zij ook in
latere parcours meedoen. De RAAK parcours
worden begeleid door volwassenen die het toeziend
oog zullen bieden.
Overtuigd om te golfen? Aan het einde van de dag
krijgt iedereen een leuke goodiebag mee naar huis
én mogen alle jongeren die op de Open Middag
aanwezig zijn geweest zich inschrijven voor de
golfsport met een leuke korting.
Ook voor de ouders worden er deze dag leuke
activiteiten georganiseerd, zodat jullie samen
gezellig bezig kunnen zijn. Tussen 12:00 en 13:00
en tussen 13:00 en 14:00 kunt u zich als ouder
gratis inschrijven voor een golfclinic waar u de
basis van de golfsport leert! Liever plaats nemen
op het terras van Landgoed Welderen? Wanneer u
zich aanmeld voor de Open Middag krijgt u – op
vertoon van de bevestiging – een gratis
consumptie in het restaurant!
Aanmelden kan op:
http://www.welderen.nl/jeugdopenmiddag/

Het BETUWSZWEMFESTIJN ,
zaterdag 17 juni, start 13.30 uur, zwembad de Drie
Essen te Zetten
EEN SPETTEREND ZWEMFESTIJN & EEN
SPANNENDE SCHOLENCOMPETITIE
TEAMCAPTAIN geef je nu op!!
Meld je op de website: www.betuwszwemfestijn.nl
, bedenk een mooie naam voor je Team en schrijf
het in!!
Het jaarlijkse zwemfestijn, een zwemestafette,
wordt weer georganiseerd. Vanaf nu komt er ook
een spannende scholen-competitie waar teams uit
groep 6, 7 en 8 aan mee kunnen doen! De scholen
teams uit de Gemeente Overbetuwe strijden tegen
elkaar voor een prachtige wisselbeker en natuurlijk
voor de eer! Hier gaan we een mooie jaarlijkse
traditie van maken!
Een zwemteam bestaat uit 5-8 zwemmers en heeft
een ook een Teamcaptain nodig. Welke ouders
willen Teamcaptain zijn en hun kinderen en
vriendjes coachen?
Heb je vragen, wil je nu al meer weten dan kun je
bellen met:
Ries Euser: 0624133590
Ton Jans : 0651328838
Het Betuws Zwemfestijn wordt mee georganiseerd
door de Lionsclub in onze gemeente en heeft ook
als doel om met de zwemestafette geld in te
zamelen. De opbrengst gaat voor de helft naar de
school voor hun projecten, de ander helft gaat naar
de Stichting “ Het Zorgeloze Kind”!

