Locatie Eikenlaan
Tevens postadres:
Eikenlaan 50, 2691 EE ’s-Gravenzande
 0174 412587
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Locatie Heenweg
 0174 413364
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Maandinfo augustus/september 2017
Zo. 27 aug.
Wo. 6 sept
Do. 7 sept
Di. 12 sept.
Vr. 15 sept.
Di. 19 sept.
Wo. 20 sept.
Vr. 22 sept.
Za. 23 sept.
Wo. 27 sept.
Vr. 29 sept.

Startdienst 09.30 uur in de Noorderkerk, thema: “je bent bijzonder”.
3-2-1 gesprekken groep 3 t/m 8
3-2-1 gesprekken groep 1 en 2
MR vergadering
Speelgoed/spelletjesochtend voor de kleuters
Schoolreis, groepen 3 en 4 gaan naar Avifauna
Schoolreis, groepen 1 en 2 gaan naar Madurodam
Schoolreis, groepen 5, 6 en 7 gaan naar het Archeon.
Sponsorloop 5 jarig bestaan brede buurtschool Kameleon Heenweg
Afscheid Ineke
Studiedag teamleden, alle kinderen zijn vrij.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Maandag zijn we gestart met het nieuwe schooljaar. Na een langere periode van vrij zijn
was het fijn om leerlingen en ouders weer te mogen ontmoeten. Voor sommige leerlingen
was het ook wel weer spannend. Voor het eerst naar de basisschool, een nieuw lokaal,
een nieuwe juf of meester. Na de kennismaking en de (vakantie)verhalen kon worden
overgegaan tot de orde van de eerste schooldag. We hopen op een goed jaar met elkaar.
Het volgende gedicht van Chris Lindhout willen we u graag meegeven:

Een groep vol kleine mensen
Een groep vol kleine mensen
En iedereen heeft wat.
De een is druk, de ander stil
Bont palet vol kleurverschil
Zo gaan ze hun levenspad.
Een groep vol kleine mensen
De ene netjes en de ander brutaal
De slimme en de wiebel
De bijdehante en de giebel
Ze spreken een eigen taal
Een groep vol kleine mensen
En wij mogen met ze mee
De doerak en de lieve
De spriet en de massieve
Wij volgen wel en wee
Een groep vol kleine mensen
Aan ons toevertrouwd
Laat me ze vertrouwen
Laat me van ze hou-en
Zoals U van mij houdt

Startdienst, zondag 27 augustus 9.30 in Noorderkerk
Iedereen, van jong tot oud, is welkom bij deze openingsdienst met Wegwijzer en Prins
Willem Alexanderschool.
Het thema van de dienst is “Jij bent bijzonder!” Hoe goed ken jij je klasgenoten al? Weet
jij of er iemand in jouw klas is, die iets heel goed kan? Misschien wel iemand die goed
kan rekenen, lezen, tekenen of dansen? Iedereen heeft een talent en soms moet je deze
talenten delen om elkaar te kunnen helpen en van elkaar te leren. Zo heeft God de
wereld bedacht, iedereen mag er zijn!
Tijdens de dienst wordt een collecte gehouden voor Zoa. Deze stichting zet zich in voor

slachtoffers van rampen en conflicten en voor mensen die op de vlucht zijn. Ze helpen in 18
landen met noodhulp en het maken van een nieuwe start.
Om te zorgen dat iedereen van de kerkdienst kan genieten zijn er een aantal afspraken:
 Iedereen blijft op zijn plaats zitten.
 Tijdens de dienst kun je niet naar de toilet, ga thuis alvast.
 We luisteren en kijken naar diegene die aan het woord is.
 We zingen mee, kijken, luisteren en genieten.
We hopen jullie allemaal te zien bij de openingsdienst !

Personeel
Juf Linda is op 5 augustus bevallen van een tweeling in het LUMC in Leiden. De twee
jongens heten Pieter en Lucas. Juf Linda herstelt goed van de keizersnede. De jongens
krijgen de best mogelijke zorg op de neonatologie afdeling. Het zijn spannende tijden.
Ook langs deze weg feliciteren we Linda en Ruben met de geboorte van hun jongens. Ze
zijn trots op de twee knullen die in hun korte leventje al zoveel hebben doorstaan.

Juf Els is klaar met de chemokuren, zij is in afwachting van diverse uitslagen. Al met al
blijft het spannend en wensen wij haar alle sterkte toe.
Na 41 jaar werken in het onderwijs neemt juf Ineke op 1 september met pensioen. Op 27
september neemt zij afscheid van onze school. Juf Ineke zette jarenlang de puntjes op
de “i” binnen onze school. Zij heeft deze weken geen groep meer, zij doet allerlei hand
en spandiensten waar we heel blij mee zijn.

Welkom nieuwe leerlingen
Er zijn diverse nieuwe leerlingen gestart in de kleutergroepen die 4 jaar zijn geworden.
Daarnaast mochten wij ook een aantal kinderen van andere scholen ontvangen. Wij
heten de nieuwe kinderen van harte welkom en hopen en verwachten dat zij zich snel
thuis zullen voelen op De Kameleon.

Veilig verkeer
Vanwege het mooie weer, komen veel kinderen op de fiets en lopend naar school, in de
hogere groepen vaak zonder ouder/ verzorger.
Naast de verkeersles op school, kunnen zij op deze manier de regels goed in de praktijk
oefenen.
Met elkaar proberen we het zo veilig mogelijk te maken. Gelukkig probeert u daar als
ouders/ verzorgers ook uw steentje aan bij te dragen, door te parkeren op de daarvoor
bestemde plaatsen en gebruik te maken van de kiss en ridezone op de Eikenlaan.
Zeker aan het begin van het schooljaar is het belangrijk dat wij de kinderen helpen waar
nodig en rust uitstralen bij die begeleiding.
Zo willen we de school-thuisroutes met elkaar zo veilig mogelijk maken voor de kinderen.

Cultuurweb
Vandaag hebben de leerlingen van de locatie Eikenlaan een flyer van cultuurweb
meegekregen, waar het cursusaanbod in vermeld staat van de kunstcursussen die na
schooltijd op de Eikenlaan aangeboden worden. Voor €20,- kunnen de kinderen een cursus
van 6 lessen volgen. In de folder leest u alles, let u wel op de juiste leeftijd en datum. Op
de achterzijde staat helaas een verkeerde bso genoemd. Ook dit schooljaar is Okidoki de
dagopvang waar we mee samenwerken.
Aanmelden kan bij juf Diana delfrink@kameleon.pcpow.nl
De kinderen van de Heenweg krijgen nog een aparte folder, het naschoolse programma
Kunst na school begint daar vanaf 23 oktober. Voor de kinderen van de Eikenlaan is het
ook mogelijk om daar lessen te volgen. Aanmelding daarvoor is bij Charlotte Nederpel
charlotte.nederpel.bbs@gmail.com.

Kinderboekenweek 2017
In oktober vieren wij weer de Nationale Kinderboekenweek. Vorig jaar was de
tweedehands boekenmarkt een groot succes. U kunt ook dit jaar weer tweedehands
kinderboeken inleveren, zodat wij op 11 en 12 oktober weer genoeg boeken hebben om
te verkopen, want van LEZEN KRIJG JE NOOIT GENOEG!
Inleveren kan vanaf nu op de Eikenlaan bij juf Toos (administratie) of bij juf Carla en op
de Heenweg bij de leerkrachten.

Gezonde school

Uit reacties van u als ouders/ verzorgers is naar voren gekomen dat u als ouder het ook
zeer op prijs stelt dat er aandacht wordt besteed aan het item: een gezonde school. We
willen de fruitdag bij deze noemen. Wilt u uw kind een gezonde pauze snack meegeven
op vrijdag. Iets van groente of fruit. Op de andere dagen mag dat natuurlijk ook maar we
willen hier op vrijdag extra aandacht aan schenken. Naast gezonde voeding geven we als
school ook extra aandacht aan bewegen. Bewegen is goed, meer bewegen is beter.

Typecursus
Typecursus de Typetuin gaat in oktober van start.
Bij voldoende aanmeldingen gaat op de Eikenlaan op woensdag 4 oktober 2017 om 14.15
uur de vernieuwde typecursus van de Typetuin van start. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Schrijf snel in, want vol=vol! Voor meer info zie: www.typetuin.nl

Schoolgids
Vorige week heeft u via Digiduif de schoolgids voor het schooljaar 2017-2018 ontvangen,
daarin kunt u het nieuwe zendingsdoel, de gymtijden, vakanties enz. vinden.
In de schoolgids staat 29 september genoemd als studiedag voor het team, op 23 april
2018 is er ook een studiedag voor het team, kinderen zijn beide dagen vrij.
In de schoolgids staat vermeld dat het schoolkamp voor de groepen 8 dit schooljaar in
Vierhouten is, dit moet zijn Austerlitz.

Oudergesprekken
De gesprekken zullen in principe plaatsvinden op woensdag 6 september voor de
Heenweg en de groepen 3 t/m 8 van de Eikenlaan en op donderdag 7 september voor de
groepen 1 en 2 van de Eikenlaan. We hebben gekozen voor een andere vorm. Daarover
kunt u meer lezen in onderstaande brief.

Creëren extra peutergroep in Heenweg
Het loopt goed met de peuterspeelzaal en hele dagopvang op de Heenweg. Daarom gaat
daar een extra 3+ groep starten na de herfstvakantie. De nodige aanpassingen in het
gebouw vinden in de herfstvakantie plaats. De doorstroom naar de kleuters verloopt ook
goed. Groep 1/2 is gestart met het mooie aantal van 19 kinderen.
Namens het team wens ik iedereen een fijn schooljaar toe. Wanneer u vragen heeft over
een van de genoemde zaken of over iets anders, dan bent u van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Theo Molendijk

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Dit jaar hebben we gekozen voor een andere vorm van kennismaken tussen de leerkrachten en de
ouders/ verzorgers, namelijk het ‘ouder-vertel-gesprek’ in de vorm van een 3-2-1-tje. Veel ouders/
verzorgers en leerkrachten misten op de informatieavond het persoonlijk contact over de kinderen.
Met deze nieuwe gespreksvorm hopen we direct met u over uw kind in gesprek te zijn. Dit gesprek
vindt plaats zonder uw kind. U kunt tijdens dit gesprek de leerkracht(en) wat meer vertellen over uw
kijk op uw kind. De leerkracht zal hierop doorvragen en op deze manier ook veel over uw kind te
weten komen.
Wat houdt een 3-2-1-tje in?

3

woorden die uw kind het best omschrijven

2

dingen die we als leerkracht(en) moeten weten over uw kind

1

verwachting die u heeft voor uw kind dit schooljaar

3

woorden die uw kind het best omschrijven
Denk aan karaktereigenschappen.
dingen die we als leerkracht(en) moeten weten over uw kind
Denk aan allergieën, medicijngebruik en thuissituatie.
verwachting die u heeft voor uw kind dit schooljaar
Denk aan een specifiek leerdoel voor dit schooljaar.

Voorbeeld:

2
1

Thuis kunt u de antwoorden op de bovenstaande vragen invullen. Deze neemt u mee naar het oudervertel-gesprek om het daar aan de leerkracht te geven en te bespreken.
Zoals gebruikelijk kunt zich inschrijven via Digiduif. U kunt dit jaar uw gesprek ook in de middag
plannen. Wij begrijpen dat het dan niet altijd mogelijk is om samen te komen.
De praktische informatie van de groep ontvangt u van de leerkracht zelf. Heeft u hier vragen over,
dan kunt u die tijdens het gesprek stellen.
Met vriendelijk groet,
Het team van CBS de Kameleon

