15
12
2017

Edukidslab
Vorige week woensdag zijn Yara (groep 5),
Brechtje (groep 6), Rana (groep 7) en Cas (groep
8) samen met juf Anke naar de opening van het
Edukidslab in Elst geweest. Onze school had een
speciale uitnodiging gekregen om hierbij aanwezig
te zijn. Wij kunnen met onze school naar de
verschillende labs toe om daar ontdekkend van
alles te leren. Hierbij moet u denken aan een
sciencelab, een designlab, een digilab, een
sensolab en nog veel meer. De kinderen en de juf
kwamen zeer enthousiast terug. Ik verwacht dat
wij met de groepen 5 t/m 8 hier vaker gebruik van
gaan maken.

Staking 12 december
Afgelopen dinsdag heeft het team van de
Kameleon gestaakt. Ik hoef u niet meer te
vertellen waarom. Dit heb ik in de vorige
nieuwsbrieven al toegelicht en u heeft het via het
landelijke nieuws met grote regelmaat voorbij zien
komen. Het team van de Kameleon wil u danken
voor de positieve reacties. Dit sterkt ons en geeft
ons ook het gevoel dat we samen strijden voor
goed onderwijs aan onze kinderen voor nu en in de
toekomst. Natuurlijk weten we ook dat er ouders
zijn die er anders over zullen denken en het
vervelend vinden dat ze in de problemen worden
gebracht. Daar hebben we begrip voor. Door
duidelijk en tijdig met u te communiceren hebben
wij geprobeerd om dit zoveel als mogelijk te
minimaliseren. Wij willen de regering duidelijk
maken dat er NU iets moet gebeuren, anders heeft
ook de Kameleon morgen te weinig leerkrachten
voor de groep. Wat dat voor de kinderen, de school
en dus ook voor u betekent, daar wil ik liever niet
aan denken.
_________________________________________

Gezocht met spoed!
_________________________________________

Wat een feest

We zitten al volop in de kerstsfeer en het
draaiboek voor de kerstviering ligt al weer klaar.
Toch wil ik even kort terugblikken op het
Sinterklaasfeest. Het was wederom een prachtig
kinderfeest. Sinterklaas werd door alle kinderen,
ouders en leerkrachten verblijd met een warm
onthaal. Daarna volgde een bezoek van Sinterklaas
aan de groepen 1 t/m 4, waarbij ieder kind de
aandacht kreeg. In de groepen 5 t/m 8 waren
prachtige surprises gemaakt. Ook dit jaar weer van
een hoog niveau. Mooi om te zien dat we tijd en
energie voor elkaar over hebben. Aan het einde
van de ochtend hebben we met alle kinderen nog
de pietenpolonaise gelopen. Traditioneel heeft
Sinterklaas onze kinderen uitgezwaaid. Ik wil alle
betrokkenen bij dit mooie feest bedanken voor de
organisatie en hun inzet.

Afgelopen maandag is helaas de luizennacontrole
geannuleerd. Er waren te weinig luizenouders.
Door de structurele controles na elke vakantie (5
keer) en de nacontroles kunnen wij al jaren
voorkomen dat er een grote luizenuitbraak
plaatsvindt. Het wordt vroegtijdig door de
luizenouders gesignaleerd waardoor we maar
enkele kinderen met luizen hebben en soms zijn
we zelfs helemaal luizenvrij. Om dit ook voor de
toekomst te garanderen wil ik u hierbij oproepen
om deel te nemen aan deze luizenbestrijding. Als
er voldoende ouders zijn, vergt dit ongeveer één
uur van uw tijd. De controles vinden plaats op de
maandag na een vakantie vanaf 8.30 uur. Ik hoop
echt dat deze oproep meer helpende handen
oplevert. Mocht dit niet zo zijn, dan kunnen wij de
controles in de toekomst niet meer garanderen.
Tot slot wil ik via deze weg Mariska Peelen hartelijk
bedanken. Zij heeft jaren de organisatie van de
luizencontroles op zich genomen en er telkens voor
kunnen zorgen dat het ook gebeurde. Sabine Evers
(moeder van Raul gr. 6, Jochem gr. 3 en Oscar gr.
1-2b) neemt de taak van Mariska over.

Kerstviering

Welkom op de Kameleon

Donderdag 21 december vieren we met alle
Kameleonkinderen het Kerstfeest. Zoals u in het
programma heeft kunnen lezen starten we met een
kerstdiner in de klas. Daarna willen we graag met
alle ouders én kinderen afsluiten. Dit is helaas niet
mogelijk in onze hal, vandaar dat we uitwijken
naar de kerk. Hier kunnen we alle ouders een
zitplaats aanbieden en kan iedereen het optreden
van hun eigen kind goed zien.
Vrijdagochtend sluiten we met de kinderen het jaar
af met een kerstmusical. Hierbij verzorgen alle
groepen een deel van de voorstelling. Alle kinderen
zijn dan om 12.00 uur uit.
_________________________________________

Wederom kunnen we een aantal kinderen op de
Kameleon van harte welkom heten. We wensen
Bram Bouman en Bella Koster heel veel plezier en
succes op de Kameleon. Zij komen in groep 1-2a
bij juf Miranda en Ans. In groep 1-2b heten we
Oscar Evers en Finn Wels van harte welkom. Zij
komen bij juf Karin en Kitty. Wij gaan onze uiterste
best doen om deze kinderen een mooie tijd op
school te bezorgen.
Ook een warm welkom voor meester Eric. Meester
Eric zal op de maandag in groep 8 de lessen
verzorgen. Meester Bart-Jan geniet dan van zijn
ouderschapsverlof (en natuurlijk van zijn dochter).
We wensen meester Eric veel plezier op de
Kameleon.
_________________________________________

Veiligheid

In deze donkere dagen besteed ik jaarlijks
aandacht aan de verkeersveiligheid. Ik wil u vragen
om extra op te letten bij het brengen en halen van
uw kinderen. Parkeert u alstublieft alleen in de
parkeervakken, dus niet langs de groenstrook. Dit
maakt de doorgang erg smal en komt de
verkeersveiligheid niet ten goede. Verder verbaast
het me dat er kinderen op school komen met niet
werkende verlichting. Ik wil u vriendelijk verzoeken
om er in ieder geval voor te zorgen dat uw kind
goed zichtbaar is. Ons gezamenlijke
verkeersgedrag bepaalt immers de veiligheid
rondom de school.
_________________________________________

Hiep hiep hoera

We wensen de volgende kinderen een hele fijne
verjaardag toe, of hopen dat ze al een fijne
verjaardag hebben gehad:
9 december
10 december
12 december
13 december
13 december
15 december
17 december
17 december
17 december
18 december
18 december
20 december
22 december
26 december
31 december
31 december
5 januari
6 januari
10 januari
12 januari
12 januari

Iris groep 4
Oscar groep 1/2b
Bram groep 1/2a
Daan groep 4
Liam groep 1/2a
Feline groep 4
Hugo groep 3
Serra groep 6
Sjoerd groep 5
Jamilla groep 8
Bella groep 1-2a
Anjuta groep 7
Daan groep 8
Milan groep 4
Rewa groep 8
Tom groep 1/2a
Jinte groep 3
Finn groep 1/2b
Khaled groep 4
Pippi groep 4
Raf groep 8

Belangrijke data

21 december
’s avonds kerstviering van 17.00 tot 19.30 uur.
22 december
12.00 uur start kerstvakantie.
8 januari 2018
We mogen weer naar school.
8 januari
Hoofdluiscontrole.
12 januari
Kinderraadvergadering.
_________________________________________

Dit is waarschijnlijk de laatste
nieuwsbrief van het jaar 2017.
Wij wensen alle kinderen en
ouders alvast een hele fijne
vakantie toe.

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

