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Reminder 5 december

Inloopavond

In de ochtend van 5
december zal ook de
Kameleon bezocht
worden door de Goed
Heiligman. De
kinderen van groep
1 t/m 4 zijn ’s
middags vrij. De
groepen 5 t/m 8 gaan gewoon naar school.
Dit staat niet op de kalender, maar u heeft dit in
de nieuwsbrief van 14 november reeds kunnen
lezen.
_________________________________________

Gisteren hebben we vele kinderen met hun ouders
(en opa’s en oma’s) mogen begroeten. Fijn dat we
zoveel positieve reacties krijgen hierop. De sfeer
was erg gemoedelijk. Het blijft mooi om te zien dat
de kinderen hun ouders prima kunnen vertellen
wat ze allemaal leren en doen. Als team vonden wij
het ook leuk om een groot aantal oud-leerlingen
weer terug te zien.

Vervangingen

Zoals u van ons gewend bent, heeft de school altijd
een vervanger geregeld als een leerkracht afwezig
of ziek is. Dit regelen wij via IPPON, een
vervangerspool. Het regelen van vervanging wordt
steeds lastiger. Door veranderde wetgeving mag
een invaller maar drie keer invallen voor onze
stichting. Bij een vierde keer heeft de stichting al
benoemingsverplichtingen. U zult begrijpen dat wij
daar niet blij mee zijn. Dit betekent dat het niet
mogelijk is om telkens dezelfde invaller te vragen.
Tevens betekent dit dat de lijst van kandidaten
gedurende het jaar steeds kleiner wordt, omdat
men reeds aan die drie dagen zit. Wij hebben dus
grote zorgen m.b.t. de komende (griep) periode.
Wij zullen er als school en stichting alles aan doen
om een geschikte invaller voor de groep te krijgen.
Tevens gaan we met het team overleggen, wat we
doen in het geval er geen invaller gestuurd kan
worden. We bekijken de mogelijkheid om ambulant
personeel (bijv. IB’-er, directie) voor de groep te
zetten of bijv. kinderen te verdelen over andere
groepen. Ook bekijken we de mogelijkheid om de
vervanging door de duo-partner te laten vervullen.
Van collega-scholen horen we al dat ze kinderen
naar huis moeten sturen. Wat ons betreft is dit de
allerlaatste optie. Uiteraard wordt u dan door ons
tijdig op de hoogte gebracht, zodat u opvang kunt
regelen. Wij vinden het belangrijk dat u op de
hoogte bent van deze nieuwe wetgeving en wat dit
voor gevolgen heeft voor de scholen.
_______________________________________

_________________________________________

Overblijfouders gezocht!

Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden
om tussen de middag van 11.45 tot 13.00 de
kinderen te begeleiden met het overblijven. Omdat
Chantal Alsemgeest stopt i.v.m. verhuizing is er
ruimte ontstaan. U kunt ervoor kiezen om één dag
te komen helpen of meerdere. U ontvangt hiervoor
een vrijwilligersvergoeding van €10,- per keer. De
TSO-ouder eet samen met de kinderen en de
leerkracht in de groep. De groepen 1-2 eten samen
in de hal. U zorgt ervoor dat de kinderen rustig
kunnen eten en helpt de kinderen met bijv. het
openen van bekers. De kinderen vanaf groep 6 t/m
8 eten alleen met de leerkracht, hier is verder geen
begeleiding. Na het eten gaat de TSO-ouder met
de kinderen naar buiten. Hier stimuleert u de
kinderen tot samenspelen en heeft u een actieve
rol. Om 12.55 uur zorgt u ervoor dat de kinderen
weer rustig naar de klas gaan.
In de peiling van vorig jaar heeft 51% aangegeven
de huidige schooltijden en de TSO te willen
behouden. Wij hopen dan ook dat er nieuwe ouders
opstaan om voor de komende periode het
overblijven goed te kunnen continueren. Dit
kunnen we niet zonder uw hulp. U kunt zich bij Gio

Witjes (directeur) opgeven, uiteraard kunt u ook
eerst een keertje komen kijken en meedraaien.
_________________________________________

IPC-vieringen

Wij als school vinden het “vieren” een belangrijk
onderdeel van ons onderwijs. Het vieren moet dan
wel een doel hebben, zodat het betekenisvol wordt.
Zo gaan wij ook dit schooljaar verder met de IPCVIERINGEN. Tijdens deze vieringen laten de
groepen aan elkaar én aan de genodigde ouders
zien wat ze aan het leren zijn. Dit kan bijvoorbeeld
in de vorm van een lied, toneelstukje, presentatie
of quiz. Wij willen hierbij graag u als ouders
uitnodigen, zodat u kunt zien hoe uw kind zich
presenteert op een podium voor een grotere groep.
Helaas kunnen we niet alle ouders tegelijk
uitnodigen i.v.m. de ruimte. We gaan het zo
indelen dat alle ouders een keer de mogelijkheid
krijgen om bij hun eigen kind(eren) te komen
kijken. Hierbij gaan we de groepen splitsen, op één
middag komen er twee voorstellingen. We hebben
donderdag 2 februari en dinsdag 11 april
2017 reeds gepland. Deze data staan niet op de
jaarplanner, daarom communiceren we deze ruim
van tevoren, zodat u daar rekening mee kunt
houden. Voor beide middagen hanteren we de
volgende indeling:
Groep 1/2B-3-5-7 om 13.15-14.00 uur.
Voor de voorstelling van 2 februari zijn alleen
de ouders van groep 1/2B en 5 van harte
uitgenodigd!
Groep 1/2A-4-6-8 om 14.15-15.00 uur.
Voor de voorstelling van 2 februari zijn alleen
de ouders van groep 1/2A en groep 6 van
harte uitgenodigd!
De ouders van de overige groepen komen 11 april
aan de beurt.
_________________________________________

Kinderraad

Geschreven door Mare Noordhoek groep 6.
Wat is er in de kinderraad besproken:
Groep 1/2 a willen graag op het schoolplein: een
klimrek, iets
hogere
glijbaan, en
een duikelrek.
Groep 4 wil
graag: een
wip, basketbal
ring,
voetbalveldje
van lijnen,
bezems.

Groep 5 wil graag: een kastanjeboom,
groter duikelrek, meer pingpong batjes , voetbal
goals, trappers, basketbalnet, meer ballen, spring
touwen, paardenteugels,
Groep 6 wil graag: een familie schommel, groter
duikelrek, trampoline, meer buiten speelgoed,
boomhut, schonere zandbak, scat veldje.
Als er meer spullen komen moeten ze er over 5
jaar nog zijn.
Op 25 november om 14:00 is er weer kinderraad
Groeten Mare Noordhoek groep 6
_________________________________________

Hiep hiep hoera

We wensen de volgende kinderen alvast een hele
fijne verjaardag toe.
25 november
Silke Wiersma groep 5
30 november
Lisa Ranes groep 6
30 november
juffrouw Ans
3 december
juffrouw Miranda
4 december
Lena Nokkert groep 1/2b
5 december
Fabian Doorn groep 1/2b
5 december
Max Faber groep 4
6 december
Naomi v. Zuilekom groep 1/2b
9 december
Iris Brugmans groep 3

__________________________________________________________

Welkom op de Kameleon

We zijn blij dat wij binnenkort Aiden Martens en
Lucy Lotterjouk mogen begroeten. Ze komen
samen de groep 1-2B versterken. We wensen ze
allebei heel veel plezier en veel succes op onze
Kameleon.
_________________________________________

Belangrijke data

5 december
Sinterklaas op bezoek. Groep 1 t/m 4 12.00 uur
uit. Groep 5 t/m 8 15.00 uur uit.
13 december
Knutselochtend groep 1-2 Kerstmis
22 december
Kerstviering op school, info volgt.
23 december
Start kerstvakantie, alle kinderen om 12.00 uur
uit.
_________________________________________

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

