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Raamschildering
Via deze weg wil ik de ‘raamcommissie’ hartelijk
danken. Zij hebben er weer voor gezorgd dat de
school er kleurrijk en gezellig uitziet. Het is fijn om
te zien dat deze ouders zoveel tijd vrij maken om
dit op zich te nemen. Bravo!
_________________________________________



Vakantierooster 2017-2018

Voor diegenen die al vroeg hun vakantie willen
boeken voor het volgende schooljaar (20172018), hierbij het vakantierooster:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede paasdag
Meivakantie

16 t/m 20 okt 2017
25 dec t/m 5 jan 2018
12 t/m 16 febr 2018
2 april 2018
27 apr t/m 11 mei 2018 (incl
Koningsdag en hemelvaart)
Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
Zomervakantie
9 juli t/m 17 aug 2018
_________________________________________



Donderdag 24 november staat de jaarlijkse
inloopavond gepland van 18.00 tot 18.45 uur.
Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om samen
met hun ouders, opa’s, oma’s en andere
geïnteresseerden de school te bezoeken. Hierbij
verzorgt uw kind de rondleiding. Zo kan uw kind de
werkjes, werkschriften, boeken en de klas laten
zien. Tevens kunnen ze uitleggen wat we allemaal
aan het doen zijn met de IPC-lessen en de
Vreedzame School. Onze ervaring is dat de
kinderen zo trots als een pauw door de school
lopen, dat wilt u toch niet missen?
_________________________________________



Inloopavond 24 november

Voortgang verbetertrajecten

Het schooljaar is inmiddels alweer 10 weken
verder. Dat betekent dat ¼ deel er op zit. Tijd om
even aan u te laten weten waarmee de Kameleon
op dit moment bezig is:
 Een werkgroep is zich aan het oriënteren en
laat zich informeren over het aanbod aan
begaafde kinderen. Wij werken op school al
met de Plusgroep, maar we onderzoeken



hoe we ook binnen de groep kinderen
uitdagend materiaal kunnen bieden. Tevens
zoeken we naar een manier om de groepen
1 t/m 4 hier ook bij te betrekken.
De Vreedzame School draait op volle toeren.
De komende week gaan de kinderen leren
hoe je een conflict op een goede manier
kunt oplossen. Ik wil u adviseren om hier
thuis met uw kinderen over te praten.
Volgende week ontvangt u van mij in een
speciale nieuwsbrief de aanpak die wij
hierbij hanteren. Het team wordt bij dit
traject begeleid door een deskundige.
Er is een werkgroep actief geweest met het
zoeken naar een vervangende methode
rekenen en taal voor de groepen 1-2. Zij
werken op dit moment met Schatkist. Er is
gekozen voor Kleuterplein. Dit is een
nieuwe methode die past bij onze visie. Zo
is het mogelijk om op verschillende niveaus
te werken en uiteraard om spelend te leren.
Het geheel wordt thematisch aangeboden
op onze IPC-manier.
Een werkgroep bestaande uit ouders en
teamleden houden zich bezig met de
TussenSchoolse Opvang (TSO) voor het
schooljaar 2017-2018. Zoals u weet stopt
het bestuur met de tijdelijke betaling van de
TSO-ouders. Zoals afgesproken zouden ze
voor twee jaar de kosten op zich nemen. In
die twee jaar hebben wij een stemming
onder de ouders gehouden over de
schooltijden. Er is vorig jaar gekozen voor
het huidige rooster. Dit betekent dat er
vanaf volgend schooljaar voor het
overblijven betaald moet worden. Wij
streven er naar om de kosten minimaal te
houden. Het voorstel van deze werkgroep is
in concept klaar. Het gaat nu naar het team
en naar de MR, daarna zal het met u
gecommuniceerd worden.
Dit jaar nemen we een beslissing m.b.t.
Engels in het basisonderwijs. Op dit
moment geven we Engels in de groepen 78. De werkgroep onderzoekt en bespreekt
samen met het team of we dit naar lagere
groepen willen doortrekken.



Op ICT-gebied is er geïnvesteerd in scholing
van het team. Deze scholing is op maat,
zodat de vaardigheden van iedere
leerkracht zullen verbeteren. Daarnaast
gaan we investeren in de aanschaf van
mini-laptops zodat we met een hele groep
tegelijk op de computer kunnen werken.
 Vanuit de ouderenquête hebben we
verbeterpunten opgepakt m.b.t. kwaliteit
(zie bijv. werkgroep begaafden). Daarnaast
zullen we vaker communiceren over
kwaliteit en verbetertrajecten. Tevens zullen
we regelmatig een enquête uitzetten om te
toetsen of deze trajecten ook tot
verbetering leiden.
 De werkgroep lezen is bezig om ons
leesonderwijs tegen het licht te houden. We
doen het goed, maar op sommige
onderdelen kan het misschien nog anders of
beter. Deze werkgroep legt ook
schoolbezoeken af om te kijken hoe andere
scholen dit invullen.
U ziet dat de Kameleon volop in beweging is en dat
we samen aan het leren zijn.
_______________________________________

MR-nieuws

Het schooljaar is inmiddels aardig onderweg. Na
een aantal drukke jaren voor de MR vanwege de
start van de Kameleon is er nu een relatief
rustigere periode aangebroken. Dit betekent echter
niet dat de MR stil zit.
De MR houdt de implementatie van de nieuwe
lesmethodes nauwgezet bij en kijkt naar de
mogelijke keuzes voor nieuwe lesmethodes, zodat
de kwaliteit van de school nog beter wordt.
Daarnaast kijkt de MR ook op andere gebieden
naar de ontwikkeling van de school, zoals de inzet
van ICT.
Vanaf het schooljaar 2016-2017 is Fred Korving
voorzitter geworden van de MR. Vanwege het
aftreden van Daniel Prinse als MR lid ontstaat er
een vacature voor de oudergeleding hetgeen
betekent dat er verkiezingen komen. Indien je
interesse hebt de MR te komen versterken en je
affiniteit hebt met het basisonderwijs, geef je dan
op als kandidaat. Binnenkort volgt er communicatie
over de MR verkiezingen.
De Kameleon is sterk gebaat bij betrokken ouders
die via de MR hun steentje kunnen bijdragen aan
een goede school.
_________________________________________

Kinderraad
Hallo wij zijn Ties en Isa uit groep 8, en wij gaan
vertellen wat er in de kinderraad is besproken. We
vonden het een goed idee om te beginnen met het
schoolplein te verbeteren. Wij hadden het idee om
de klassen zelf te laten kiezen wat voor speelgoed
zij op het plein zou willen hebben. Daar kunnen ze
in de klas over gaan spreken. Wat vinden wij van
de kinderraad wij vinden de kinderraad heel leuk
omdat we de school graag willen helpen, groetjes
Isa en Ties
_________________________________________

Schoolfotograaf

Komende dinsdag komt de schoolfotograaf de
Kameleon bezoeken. De kinderen gaan met de
groep en individueel op de foto. Daarnaast gaan de
broertjes en zusjes die bij ons op school zitten op
de foto. De fotograaf geeft de volgende tips:
- als de kinderen kleurrijke kleding dragen, komen
de foto’s beter tot hun recht. Vermijd daarbij
fluorescerende kleding.
- de kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen een
knuffel mee naar school nemen. Sommige kinderen
vinden het namelijk een beetje spannend en een
knuffel kan ze daarbij helpen. De fotograaf maakt
een portretfoto met knuffel en zonder knuffel.
_________________________________________

Overblijven

Vorige week heb ik samen met de TSO-ouders het
overblijven geevalueerd. We kunnen concluderen
dat het naar tevredenheid loopt, maar we hebben
ook een paar verbeterpunten gezien. Wij merken
dat kinderen die naar huis gaan om te eten, soms
om 12.30 uur alweer voor de poort staan. We
willen u vragen om de kinderen niet te vroeg naar
school te laten gaan. Zij kunnen vanaf 12.45 weer
het plein op en om 12.55 naar de klassen. Tevens
willen wij u vragen om de kinderen erop te wijzen
dat zij de fietsen in de juiste fietsenstalling zetten.
De groepen 1-2 stallen hun fiets aan de voorkant
van de school bij het lokaal van groep 7. De
kinderen van de groepen 3 t/m 8 stallen hun fiets
in de rekken op het grote plein. Als laatste willen
we u vragen om een kruisje te zetten bij de naam
van uw kind als ze overblijven. Uiteraard kunnen
de oudere kinderen dit zelf, maar we vragen u om
hier even aandacht aan te besteden.
_________________________________________

Hiep hiep hoera

Belangrijke data

We wensen de volgende kinderen alvast een hele
fijne verjaardag toe. Maak er een geweldige dag
van:
5 oktober
Hannah Knol Bruins groep 4
6 oktober
Silvijn Westerveld groep 1/2b
10 oktober
Tim Koster groep 3
10 oktober
Max Schotman groep 4
11 oktober
Qiana Alsemgeest groep 6
12 oktober
Daniël Roelofs groep 3
22 oktober
Bo Krijgsman groep 1/2a
23 oktober
Micha van Zuilekom groep 5
25 oktober
Silke Wiersma groep 5

15 november
Schoolfotograaf.
15 november
Schoenzetten (zie brief Sinterklaascommissie).
17 november
Knutselmiddag Sinterklaas groepen 1-2.
24 november
Inloopavond van 18.00 uur tot 18.45 uur.
25 november
Groep 1-2 speelgoed mee.
_________________________________________

__________________________________________________________

Welkom op de Kameleon

We wensen Suze (groep 5) en Kris (groep 3)
Broekhuizen, Finn op het Veld (groep 7), Elisa
Mertens (groep 1-2B) en Silvijn Westerveld (groep
1-2B) heel veel succes op de Kameleon. Wij gaan
er voor zorgen dat ze hier een leerzame en
plezierige tijd tegemoet gaan.
_________________________________________

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

