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Kerstviering
Gisteravond hebben we samen voor een mooie
kerstviering gezorgd. Er heerste een gezellige sfeer
en er is lekker gegeten. Vanochtend hebben de
kinderen van groep 8 een kerstverhaal in de hal
gespeeld. Het geheel werd aangevuld met
optredens van de verschillende groepen. Voor een
indruk van kerstviering 2017 wil ik u verwijzen
naar de foto’s die binnenkort op onze website
zullen staan. Ik wil alle ouders die op welke wijze
dan ook geholpen hebben van harte bedanken.

Tevens hebben we afscheid genomen van Daniel
Prinse. Jaren heeft hij de taak van MR-voorzitter op
zich genomen. Dit heeft hij altijd met veel plezier
en inzet gedaan. Vooral tijdens het fusieproces is
dit intensief geweest.
Deze betrokken ouders hebben wij de afgelopen
week even in het zonnetje gezet en bedankt.
Inmiddels is de overblijfgroep weer aangevuld met
drie nieuwe ouders vanuit de onderbouw. Voor de
MR komt er een oproep (zie verderop) voor nieuwe
kandidaten. Het is mooi om te zien dat de
opengevallen plaatsen ook weer snel ingevuld
worden.
_________________________________________

Protocol bij vervanging

_________________________________________

BEDANKT

Afgelopen week hebben we van een aantal zeer
betrokken ouders afscheid moeten nemen. Chantal
Alsemgeest en Marian van Gogh zijn gestopt als
overblijfouder. Marian is 21 jaar zeer betrokken
geweest bij de school, zelfs toen haar eigen
kinderen school verlieten, bleef zij actief. Zij heeft
deel uitgemaakt van de OR, van de
kampcommissie, van de raamschildergroep, de
overblijfgroep etc. Daarnaast was ze zeer creatief
en werd haar hulp veelvuldig benut voor bijv.
decorstukken voor de musical. Ook Chantal is de
afgelopen jaren actief
betrokken geweest. Zij
heeft veel betekend voor
het overblijven, o.a. als
coördinator. We wensen
Chantal en haar gezin
veel plezier in Renkum.

In de vorige nieuwsbrief heb ik onze zorg met u
gedeeld m.b.t. het krijgen van vervanging.
Inmiddels lijkt er een kleine verbetering in de
regelgeving te komen, maar we hebben toch als
team een protocol gemaakt. Dit protocol betreft
een stappenplan dat wij gaan volgen als er geen
invaller te krijgen is. Dit stappenplan is 13
december besproken met de MR en goedgekeurd.
Hieronder in het kort de stappen:
1. Duo-partner wordt gevraagd de groep over
te nemen (er zijn een aantal collega’s die
dit kunnen regelen)
2. Er zijn een aantal collega’s die hebben
aangegeven ook wel in een andere groep te
willen invallen.
3. Onderwijsassistent Chantal gaat de groep
draaien.
4. Er wordt gekeken wie van het ambulante
personeel (directie, IB etc) eventueel voor
de groep kan.
5. Als al het bovenstaande niet lukt gaan we
groepen samenvoegen (waar dit kan), zodat
er een leerkracht vrijkomt voor een andere
groep.
6. Pas als bovenstaande niet gelukt is, gaan
we in goed overleg een groep naar huis
sturen.
Voorlopig is bovenstaande nog niet nodig geweest.
We hebben telkens nog een invaller via de
Invalpool kunnen regelen.
_________________________________________

MR-nieuws

Geslaagd

De MR is inmiddels alweer een paar keer bij elkaar
geweest.
Diverse onderwerpen zijn de revue gepasseerd
zoals het vakantierooster 2016-2017, TSO
(hiervoor is goedkeuring verleend in de MR) en we
hebben het protocol “hoe te handelen bij ziekte
van leerkrachten” doorgenomen dat is opgezet
door het team. Hierover leest u later meer.
Mocht u interesse hebben dan bent u van harte
welkom om één van onze vergaderingen bij te
wonen. De volgende vergadering is op woensdag
01-02-2017.
Met vriendelijke groeten van de MR.
_________________________________

Ik januari 2016 berichtte ik u dat ik een studie ging
volgen. Dit was de studie Schoolleider
Vakbekwaam. Ik ben blij u te kunnen mededelen
dat ik afgelopen woensdag geslaagd ben voor deze
opleiding.
_________________________________________

MR-verkiezingen

Met ingang van het nieuwe kalenderjaar 2017
ontstaat er een vacature voor de oudergeleding
van de MR vanwege het aftreden van één van de
huidige leden. De MR vormt een schakel tussen
ouders, personeel en directie. Als lid van de MR
ben je actief betrokken bij de besluitvorming over
het beleid van de Kameleon. Je praat mee over
allerlei onderwerpen die met de school en het
onderwijs te maken hebben. In een brief die
vandaag via e-mail wordt verstuurd, staat wat de
MR precies inhoudt en wat de verdere procedure
van de verkiezingen zijn.
_________________________________________

Medewerkerstevredenheid

Vorig jaar hebben we een tevredenheidsonderzoek
afgenomen onder de ouders en de kinderen. In
december heeft Batavorum een soortgelijk
onderzoek afgenomen onder het personeel. Per
school krijg je dan een rapport met de uitslag. Ik
ben zeer tevreden over het rapport van de
Kameleon. De respons van het team was 100% en
de gemiddelde score dat het team
de Kameleon gaf was een 8,3. Het
team vindt dat de school een
duidelijke missie-visie heeft en ze
zijn trots om voor deze school te
mogen werken. Er zijn ook een
aantal kleine verbeterpunten. Hierbij valt vooral
het onderdeel werkdruk op. Met het team zal ik
bekijken wat we samen aan dit punt kunnen doen.
Ook ik ben trots om op deze school te mogen
werken. Ik ben gezegend met een betrokken en
kundig team. Op de Kameleon wordt op alle
fronten SAMEN geleerd.
________________________________________

Welkom op de Kameleon

Na de kerstvakantie mogen we wederom nieuwe
kinderen begroeten op de Kameleon. Anne
Stappers zal gaan starten in groep 1-2A. Haar zus
Lotte zal groep 5 komen versterken. Ook
verwelkomen we Serra, zij zal ook in groep 5
starten. In groep 7 mogen we maar liefst twee
nieuwe leerlingen verwelkomen. We wensen Rewa
en Anouk Heezen heel veel plezier in groep 7.
_________________________________________

Hiep hiep hoera

De volgende kinderen wensen we een hele fijne
verjaardag toe. Sommige boffen en zijn lekker in
de vakantie jarig. Alvast gefeliciteerd!
26 december
Milan Olthof gr.3
31 december
Tom Sablan gr. 1/2a
3 januari
Ties Welgraven gr. 8
4 januari
Tess Martens gr. 8
5 januari
Jinte Wiersma gr.1/2a
10 januari
Owen Kleinbussink gr. 8
12 januari
Pippi Reede gr. 3
12 januari
Raf Valkenburg gr. 7
_________________________________________

Belangrijke data

9 januari
Start school en hoofdluiscontrole
12 januari
Juf Kitty en juf Karin vieren de verjaardag in de
groep. (op de kalender staat het verkeerd)
_________________________________________

Team basisschool de Kameleon
wenst u:

Overig Sportief nieuws
Parklopen start in Park Lingezegen
Zondag 15 januari vindt in Park Lingezegen de
eerste editie plaats van Parklopen, een nieuwe
manier om samen te wandelen of om hard te lopen
over een afstand van 3 kilometer, waarbij plezier
voorop gaat. Voor de jeugd is er een route van 1
kilometer.
Aan de rand van Arnhem ligt een prachtig nieuw
park: Park Lingezegen. Voor wandelaars, Nordic
walkers en hardlopers een uitdagend en plezierig
trainingsgebied.
Vanaf begin 2017 siert een bonte stoet regelmatig
het park op zondagmorgen. Op iedere 3e zondag
van de maand wordt er om 09.30 uur een nieuwe
editie van Parklopen gehouden. Start en finish zijn
bij Landerij De Park. Deelname is gratis voor
iedereen!
Bij elke Parkloop is er ook een 1 km Kids Parkloop.
Daarmee willen we ook voor de allerkleinsten een
leuke ronde aanbieden. Ouders zijn natuurlijk van
harte welkom om ook mee te rennen, joggen,
sprinten of wandelen. De start van de 1km Kids
Parkloop is exact 3 minuten later dan de start van
de 3 km Parkloop.
Samen met andere lopers lekker bewegen in een
prachtige omgeving. Iedereen loopt een ronde van
3 km of voor de allerjongste 1 km. Snel of
langzaam, maakt niet uit. Wereldtopper of
wandelaar, je bent van harte welkom. Kom lekker
meebewegen! Excuses? Niet nodig! Doe gewoon
met ons mee en begin je zondag morgen samen
lekker sportief! Samen lopen is veel leuker! Voor
meer informatie en gratis inschrijven, ga naar
www.parklopen.nl/parklingezegen.
Tot ziens op zondag 15 januari in Park Lingezegen!

