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Onderwijs in actie, wij ook!

We denken aan Timo

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en
ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen
maken zich ernstig zorgen over de toekomst van
het onderwijs en de toekomst van uw kinderen.
Het team van de Kameleon deelt deze zorgen. Het
gaat over de werkdruk, het tekort aan
leerkrachten, regelgeving m.b.t.
benoemingsverplichting invallers, lage salarissen
etc.

Woensdag 14 juni denken we op de Kameleon aan
Timo Verplak. 6 Jaar geleden, op 14 juni is Timo
plotseling overleden. Wij staan er elk jaar met
elkaar bij stil en denken dan aan Timo.
_________________________________________

Groepsverdeling 2017-2018

Vanaf volgende week breken de laatste 5
schoolweken van dit schooljaar alweer aan. Dit
betekent dat de kinderen bezig zijn met het
afronden van dit schooljaar. Uiteraard zijn zij (en
u) erg nieuwsgierig bij wie ze volgend jaar in de
groep komen. Op dit moment zijn we de puntjes op
de “i” aan het zetten. Volgende week krijgt u de
nodige informatie betreffende de groepsverdeling.
_________________________________________

Wenmiddag

Reminder: de wenochtend is op vrijdag 23 juni en
niet zoals vermeld op donderdagmiddag 22 juni.
_________________________________________

Overblijfkaart kopen

We willen u vragen om ook uw stem te laten horen
voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen
van het lerarentekort voelen als we nu niet als één
front laten horen dat we ons zorgen maken en
investeringen eisen. Zo maken we het prachtige
vak weer aantrekkelijk voor jonge mensen met
onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af
en komt de kwaliteit van onderwijs aan de
generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.
U kunt ons steunen door de petitie te
ondertekenen op www.pofront.nl . De teller gaat al
over de 100.000. Elke stem telt, dus brengt u dit
ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie
en kennissen.
Op 27 juni zullen de basisscholen in
Nederland een uur later opengaan dan
normaal. Ook de Kameleon zal deze dag om
9.30 uur starten. De leerkrachten zullen dit
uurtje extra gebruiken om voor deze week de
werkdruk te verlichten. Zij zullen werkzaamheden
voor de groep verrichten. Wij hopen op uw
medewerking, steun en begrip.
_____________________________________

In de vorige nieuwsbrief (19 mei) heeft u
informatie kunnen lezen over de TSO. Vanaf
komend schooljaar zal er een vergoeding gevraagd
worden. Deze vergoeding ziet er als volgt uit:
 Losse kaart
€1, Knipkaart 12 keer
€10, Knipkaart 24 keer
€20,Om te voorkomen dat iedereen op de eerste
schooldag in de rij staat om de kaart te kopen
hebben de TSO ouders twee momenten voor de
vakantie gepland, te weten:
 Woensdag 28 juni 11.30-12.30
 Maandag 3 juli 8.15-9.00
Graag met contant geld betalen. De knipkaart blijft
op school in de map van de groep. Als de kaart
bijna vol is, krijgt u een seintje van de coördinator
(Rianne Willemsen)
_________________________________________

Brief vanuit Lodwar

Gisteren ontving ik onderstaande brief vanuit
Lodwar. De kinderen van de Kameleon hebben
voor kinderen in Lodwar de sponsorloop gelopen.
Ik zou het op prijs stellen als u onderstaande brief
deelt met uw kind.

LETTER FOR KAMELEON SCHOOL - DRIEL
Ewoi Programme
Diocese of Lodwar,
P OBOX 101,
Lodwar.
6th June, 2017.
Voor de Kinderen van de Kameleon School
Driel
Greetings in Jesus’ name.
On behalf of the multiple handicapped children, the
Board of Management, and the staff of Ewoi
Programme I wish to acknowledge the receipt of
your cheque amounting to Euro 1937 for the
multiple handicapped children at Ewoi centre.
We wish to thank all the children who participated
in the sponsor walk to be able to get this money
not forgetting your teachers and volunteers who
organized the whole activity. Thank you all for
your financial assistance, especially for serving the
poor vulnerable children in Turkana. Through this
their living standards and care will improve.
Because of your generosity and good hearts, we
are able now to buy a swing for the multiple
handicapped children; this makes them happy and
more joyful at the centre than being bored at
home.
Once more on behalf of the multiple handicapped
children at Ewoi programme, we send our sincere
gratitude to the school of “De Kameleon Driel” your
relatives and other friends for your financial
support.
We say thank you very much and may God bless
you. Our prayers are
with you always.
Yours faithfully,
Agnes Mana
Co-ordinator
Ewoi programme

__________________________________________________________

IPC-viering

In februari is er een IPC-viering komen te vervallen
i.v.m. het overlijden van Dicky Pes. Deze is toen
verschoven naar komende donderdag 15 juni.
Hieronder ziet u de verdeling voor deze IPCviering:
Groep 1/2A-4-6-8 om 13.15-14.00 uur. Voor deze
voorstelling zijn alleen de ouders van groep 1-2A
en 6 uitgenodigd.

Groep 1/2B-3-5-7 om 14.15-15.00 uur. Voor deze
voorstelling zijn alleen de ouders van groep 1/2B
en 5 uitgenodigd.
_________________________________________

Opa en oma halfeest

Denkt u aan het inleveren van de briefjes m.b.t.
het opa en oma halfeest? Deze viering is op 21
juni. U heeft hierover afgelopen week een aparte
brief ontvangen.
_________________________________________

Hiep hiep hoera

Wij wensen de volgende kinderen een hele fijne
verjaardag toe:
9 juni
10 juni
12 juni
13 juni
14 juni
14 juni
16 juni
20 juni
22 juni

Jaylinn Treep groep 1/2b
Jochem Evers groep 1/2b
Kira Kuiper groep 8
Suze Broekhuizen groep 5
Finn op het Veld groep 7
Roos Raadgever groep 1-2a
Jente Jasmijn Hoogsteder groep 3
Joaquin van Rhoon groep 4
Jisse van Bronckhorst groep 4

__________________________________________________________

Welkom op de Kameleon

We verwelkomen de laatste twee kinderen die dit
schooljaar instromen; Roos Raadgever groep 1-2A
en Jaylinn Treep groep 1-2B. Wij wensen Roos en
Jaylinn heel veel speel- en leerplezier op onze
school.
Met deze twee leerlingen erbij staat het aantal
leerlingen van de Kameleon op een recordhoogte
van 212 leerlingen.
_________________________________________

Belangrijke data

14 juni
We denken aan Timo.
15 juni
IPC-viering (zie deze nieuwsbrief)
19 juni
Uitnodigingen 10-minutengesprekken mee.
21 juni
Opa en oma halfeest.
23 juni
Wenochtend in de nieuwe groepen.
28-29-30 juni
Kamp groep 8.
_________________________________________

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

Overig nieuws:
VACATURE
SKO Batavorum zoekt m.i.v. 01-08-2017
Een lid voor de Raad van Toezicht
Profiel Financiën
Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum heeft
negen scholen in de gemeente Overbetuwe (Elst,
Heteren, Driel, Valburg) en in de gemeente
Lingewaard (Huissen). Meer informatie vind je op
www.batavorum.nl
Wij zoeken een kandidaat die beschikt over de
volgende capaciteiten:
Afgeronde bedrijfseconomische opleiding op
academisch niveau;
Gedegen financiële kennis en ervaring;
Kennis van onderwijsfinanciën is een pré;
Affiniteit met de doelstellingen, activiteiten en
identiteit van SKO Batavorum;
In staat zijn complexe situaties goed te
analyseren en daar op te reflecteren;
Integer en onafhankelijk in oordeelsvorming;
Voldoende tijd kunnen investeren.
Je woont in de regio en beschikt over een relevant
netwerk.
Wij bieden een passende vergoeding conform de
richtlijnen van de VTOI.
De Raad van Toezicht vergadert ongeveer 5 maal
per jaar.
Informatie:
Voor meer informatie kun je E-mailen of bellen met
Gert Daggers, voorzitter van de Raad van Toezicht
(gertdaggers@gmail.com of 0481-352761)
Op verzoek sturen wij je een functieomschrijving,
het strategisch beleidsplan en het
governancedocument
(info@batavorum.nl).
Reageren:
Heb je belangstelling voor deze vacature, beschik
je over de gevraagde capaciteiten en draag je het
onderwijs een warm hart toe, stuur dan je
sollicitatie per E-mail naar info@batavorum.nl of
per brief naar SKO Batavorum, Postbus 210 6660
AE ELST, t.a.v. dhr. G.W.M. Daggers, voorzitter
Raad van Toezicht. Uiterste reactiedatum: 22 juni
2017
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op
prijs gesteld.

