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Bootcamp
In de vorige
nieuwsbrief
kon u lezen dat
er een
beweegcoach
aan onze
school
gekoppeld is.
Deze mooie
taak wordt
vervuld door
Trudy Jansen. Zij heeft inmiddels alle groepen al
lekker laten bewegen. Met een speelse bootcamp
kreeg zij alle kinderen enthousiast en waren ze op
een gezellige wijze met elkaar aan het sporten. De
komende periode gaat zij de groepen in de klas
bezoeken. Zij gaat dan met de kinderen werken
aan gezonde voeding en levensstijl. Zij zal
volgende week beginnen in de groepen 1-2.
_________________________________________

bespreken. Na de presentatie van de kandidaten
heeft elke groep gestemd. De twee kandidaten met
de meeste stemmen nemen zitting in de
Kinderraad. In sommige groepen was het zelfs zo
spannend dat er een tweede stemronde nodig was.
Hieronder ziet u de Kinderraad in de nieuwe
samenstelling: Charlotte en Mare uit groep 6,
Benjamin en Jonas uit groep 7 en Ties en Isa uit
groep 8. De volgende keer zullen ze zelf vertellen
wat er allemaal besproken wordt in de Kinderraad.
Zij koppelen dit na elke vergadering ook terug naar
alle groepen op de Kameleon.

Nieuws uit de onderbouw

Bij de groepen 1 t/m 4 hangt sinds kort een
agenda bij de deur. Deze agenda is bedoeld voor
de ouders om kleine mededelingen door te geven.
Hierbij moet u denken aan bijv. eerder ophalen
dokterbezoek etc. Zo kan de leerkracht haar
aandacht beter richten op de kinderen die
binnenkomen. Wij vinden dit erg belangrijk en
willen graag elk kind persoonlijk kunnen
begroeten.
In de groepen 1-2 werken ze dit jaar met
tekenschriftjes i.p.v. losse blaadjes. Er gaan dus
geen losse blaadjes meer mee naar huis.
Nog niet alle kinderen in groep 1-2 hebben
gymschoenen op school. Wij willen u vragen om
hiervoor te zorgen, dit i.v.m. veiligheid en hygiëne.
_________________________________________

Kinderraad 2016-2017

Ook dit schooljaar gaat de Kameleon werken met
een Kinderraad. Vorige week is de raad al voor de
eerste vergadering samen met mij bij elkaar
geweest. Alle kinderen van de groepen 6 t/m 8
konden zich kandidaat stellen. Zij hebben
aangegeven waarom ze een goede kandidaat
waren en wat ze in de Kinderraad wilden

_________________________________________

Hiep hiep hoera

We wensen de volgende kinderen een hele fijne
verjaardag toe:
1 oktober
Zoë Hoek groep 4
1 oktober
Fenne Tusschenbroek groep 4
4 oktober
Thijs Harmsen groep 8
5 oktober
Elin van de Kamp groep 1/2a
7 oktober
Ismaël Cissé Bacongo groep 7
8 oktober
Dani van Wieren groep 3
12 oktober
Mick Koen groep 5

__________________________________________________________

Welkom op de Kameleon

Wij heten Inaas en Rimas Ghannoum uit Syrië van
harte welkom bij ons op de Kameleon in groep 12A. Wij hopen dat ze bij ons op school en in het
dorp Driel de veiligheid en warmte vinden die ze
nodig hebben. Ook wensen we Lenka Boers in
groep 5 heel veel plezier en succes toe.
_________________________________________

Belangrijke data
5 oktober
Start kinderboekenweek thema: ‘Voor altijd jong’.
11 oktober
Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 8.
20 oktober
Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 8.
21 oktober
12.00 uur, alle groepen krijgen vakantie t/m 30
oktober.
_________________________________________

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

Nieuws vanuit de SKAR
Gisteren (donderdag 29 september) is het
Kraaiennest ‘officieel’ geopend door de kinderen
van de BSO. Zij hadden het feestje zelf voorbereid
en gezorgd voor een hapje en een drankje. De
kinderen gaven aan dat ze het erg leuk vonden op
deze locatie en dat ze met veel plezier naar de BSO
aan.

