Locatie Eikenlaan
Tevens postadres:
Eikenlaan 50, 2691 EE ’s-Gravenzande
 0174 412587 ; Fax: 0174 420059
 kameleon@cbsdekameleon.nl

Locatie Heenweg
 0174 413364 ; Fax: 0174 422372
 heenweg@cbsdekameleon.nl

Maandinfo november 2017
Ma. 6 nov.
Wo. 8 nov.
Vr. 10 nov.
Ma. 13 nov.
Ma. 20 nov.
Di. 21 nov.
Wo. 22 nov.
Ma. 27 nov.
Di. 21 nov.
Do. 23 nov.

OC vergadering
Informatieavond voortgezet onderwijs groepen 8
Speelgoed/spelletjesochtend kleuters
MR vergadering
Schoolfotograaf Eikenlaan
Schoolfotograaf Eikenlaan
Schoolfotograaf Heenweg
Open dag locatie Eikenlaan en Heenweg
Ouder (kind) gesprekken
Ouder (kind) gesprekken

Personeel
Juf Els Boelhouwer is aan het revalideren na haar operatie en komt weer enkele uren per
week langs op school.
Michael Vogelzang werkte vanaf de zomervakantie twee dagen per week op onze school.
Vanaf de herfst heeft hij een grotere aanstelling gekregen op een andere school binnen
onze stichting. Wij wensen hem daar veel succes bij.
Juf Rosemarie van Antwerpen zal een deel van zijn werkzaamheden overnemen. Rosemarie
is een ervaren leerkracht, die eerder werkte in het Montessorionderwijs.

Ver/nieuwbouw Eikenlaan
Als alles gaat zoals gepland, dan start de ver/nieuwbouw van het gebouw
aan de Eikenlaan na de kerstvakantie. Helaas zijn er nog steeds een aantal
belangrijke zaken onzeker. Zo is nog steeds niet bekend hoeveel groepen
in een tijdelijke huisvesting zullen komen. Wij hadden de kinderen en u
hierover graag al geïnformeerd. Op het moment dat wij weten hoeveel
groepen waar geplaatst kunnen worden, kunnen wij ook bepalen welke groepen dat zullen
zijn. PCPOW is in gesprek met de gemeente, omdat duidelijkheid nodig is.
Tegelijkertijd wordt hard verder gewerkt aan de details van de plannen die wij in april
hebben gepresenteerd aan belangstellende ouders en buurtbewoners. Het wordt een
prachtige verbouwing, waarmee wij samen met Okido kinderopvang een modern Integraal
Kind Centrum creëren dat geschikt is voor toekomstige (onderwijs) ontwikkelingen en
waarbij het binnenklimaat wordt aangepast naar de nieuwste normen, zodat het zomers
niet te warm is in de school, waardoor kinderen goed kunnen blijven leren en iedereen kan
werken onder fijne arbeidsomstandigheden.
Wanneer u interesse heeft in de bouwplannen dan bent u van harte welkom, we bespreken
ze graag met u. Graag wel even een afspraak maken, zodat we het in kunnen plannen.

Aanmelden nieuwe leerlingen
In verband met de ver/nieuwbouw Eikenlaan zetten we op
maandag 27 november 2017 de deuren al open voor
belangstellende nieuwe ouders, die zich willen oriënteren op een
school voor hun kinderen die 4 jaar worden vóór 1 oktober
2019. Er is een open ochtend van 09.00 – 11.00 uur op beide
locaties en een informatieavond van 19.00 – 21.00 uur op de
Eikenlaan met een rondleiding en een presentatie. Op locatie
Heenweg is er ‘s avonds Open dag in samenwerking met de
andere gebruikers van de Brede buurtschool De Kameleon. Het
is mogelijk om op deze avond meteen uw kind aan te melden.
Wanneer u al een kind bij ons op school heeft, wilt u dan een inschrijfformulier voor het
jongere broertje/zusje ophalen bij Toos v.d. Bogert (administratie Eikenlaan) of bij juf
Marije Lobert (Heenweg). U kunt het ingevulde formulier bij de administratie of bij juf
Marije inleveren. Natuurlijk bent u ook van harte welkom op bovenstaande momenten.
Wanneer u graag een persoonlijk gesprek wilt over uw kind met de
afdelingsleider/zorgbegeleider of met ondergetekende, dan kunt u dit aangeven, zodat
wij daar een aparte afspraak voor kunnen maken. Wanneer u vrienden/bekenden heeft,
die zich willen oriënteren, dan kunt u ze naar ons verwijzen of naar de Open Dag.

Informatieverstrekking
Op dit moment wordt er op verschillende manieren informatie aan u verstrekt vanuit
school. Via Digiduif, e-mail en Klasbord wordt u op de hoogte gehouden. Wij begrijpen dat
het eenvoudiger zou zijn als alle informatie op één manier zou worden verstrekt. Wij
onderzoeken welke manier van informeren wij in de toekomst gaan gebruiken om de
communicatie nog beter te stroomlijnen.

Vacature Medezeggenschapsraad
In het nieuwe schooljaar 2018-2019 komt er een plaats vrij binnen
de oudergeleding van de MR. We zijn op zoek naar iemand die de
functie van de huidige secretaresse over kan nemen. Het is mogelijk
om dit schooljaar alvast met de secretaresse mee te lopen zodat de
informatie goed overgedragen kan worden. Mocht u interesse hebben
of meer informatie willen, neem dan contact op met Mariska
Bloklander,
de
voorzitter
van
de
MR.
(mbloklander@kameleon.pcpow.nl)

Vacature SchoolAdviesRaad
Er zijn twee vacatures in de schooladviesraad (SAR). De taak van de SAR is mee te denken
met de schoolleiding over het algemene schoolbeleid. Zaken als veiligheid in en rond de
school, de maatschappelijke omgeving van de school en identiteit kunnen hierbij aan de
orde komen. Wanneer u hier interesse in heeft dan kunt u hierover contact met mij
opnemen.

Voorlezen
Wist u dat:
- 15 minuten voorlezen per dag de ontwikkeling van uw kind
stimuleert.
- De woordenschat, leesvaardigheid en hun wereld wordt vergroot.
- Het leesniveau dan hoger ligt waardoor de andere vakken ook toegankelijker
worden.
- Het leidt in de meeste gevallen tot betere schoolprestaties en de kinderen kunnen hun
Talenten hierdoor beter ontwikkelen,
Het is belangrijk om uw kind dus iedere dag een kwartier voor te lezen.

Opbrengst boekenmarkt
De totale opbrengst van de boekenmarkt was 560,00. Aan het deel van de Heenweg wordt
ook de opbrengst van de sponsorloop van 5 jaar brede buurtschool toegevoegd, zij
Besteden het aan het verfraaien van het voorplein. De Heenweg is namelijk al een officieel
uitleenpunt van bibliotheek Westland. Op de Eikenlaan wordt de opbrengst besteed aan
het versterken van de bibliotheekboeken.

Hulp gevraagd
Wij zijn op zoek naar ouder(s)/verzorger(s) die
de schoolfotograaf zouden willen helpen.
Op maandag 20 en dinsdag 21 november op
de Eikenlaan van 08.30 – 14.30 uur en op
woensdag 22 november op de Heenweg van
08.30 – 14.00 uur.
Er komen twee fotografen en zij kunnen ieder
twee hulpouders gebruiken.
Als bedankje mag u als hulpouder op de foto
met uw eigen kind(eren) en krijgt u een
vouchercode voor twee foto’s van formaat 20 x 30 die u zelf uit mag zoeken.
Wilt u één of beide dagen helpen op de Eikenlaan dan kunt u een mail sturen naar
tvdbogert@kameleon.pcpow.nl of loop even langs bij de administratie. Wilt u helpen op
de Heenweg dan kunt u dit doorgeven aan juf Marije.

Val op, door af te vallen
Vitis welzijn heeft gevraagd om deze uitnodiging van Val op, Val af met u te delen.
bewegen, gezonder eten én veel lol en gezelligheid met andere kinderen! Samen met een
team van sportaanbieders en diëtisten gaan de kinderen de uitdaging aan tegen de kilo’s
en worden zij goed begeleid. Hierdoor gaan zij het leuk vinden om te bewegen én lekker
maar wel gezond te eten. Gezonder eten en bewegen, dat is de basis van Val op, Val af.
Mooie extra’s zijn de vriendschappen die ontstaan én het zelfvertrouwen dat een flinke
boost krijgt. Samen aan de slag
In januari 2018 is er een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst, waarbij de deelnemers
en de sportaanbieders kennis met elkaar kunnen maken. De sportaanbieders zetten zich
belangeloos in voor dit project en verzorgen een leuk en interessant programma.

U kunt uw kind nu opgeven. Vindt u het ook lastig uw kind van die tablet af te krijgen en
meer te laten bewegen? Grijpt uw kind te vaak naar die zak chips en laat hij of zij die
appel links liggen? Kampt uw kind daardoor met overgewicht en kan hij of zij wel wat
meer zelfvertrouwen krijgen? Wij helpen u graag verder en gaan samen de uitdaging
aan! Is uw kind tussen de 10 en 18 jaar? En is hij of zij gedurende de maanden februari,
maart en april enkele uren in de week beschikbaar? Pak dan snel de telefoon en geef uw
kind vrijblijvend op via 0174 – 630358 of valopvalaf@vitiswelzijn.nl! Wilt u eerst nog
meer informatie? Kijk dan op www.valopvalaf.nl.

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

