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Do. 5 okt.
Di. 10 okt.
Wo. 11 okt.
Vr. 13 okt.
Vr. 13 okt.
Ma. 16 okt.

Studiedag team over breinbrekend leren, alle kinderen zijn vrij.
Start Kinderboekenweek (t/m 13 oktober)
Onderwijs staking, alle kinderen zijn deze dag vrij
Boekenmarkt Eikenlaan groep 5 t/m 8 (14.30-15.15)
Boekenmarkt Eikenlaan groep 1 t/m 4 (12.00-12.45)
Speelgoed/spelletjesochtend voor de kleuters
Boekenmarkt Heenweg (13.30-14.30)
Herfstvakantie t/m 20 oktober

Terugblik op het schooljaar 2016-2017 van de
Oudercommissie en de Medezeggenschapsraad
In de vergadering van 12 september hebben we teruggekeken wat we als OC en MR
hebben gedaan in het afgelopen schooljaar.
Er is een kascontrole uitgevoerd over de te besteden gelden en de MR heeft de begroting
van het nieuwe schooljaar besproken en goedgekeurd.
Alle stukken behorende bij de terugblik op het schooljaar 2016-2017 zijn vanaf maandag
9 oktober op te halen in beide gebouwen.
Gebouw Eikenlaan: bij Toos van den Bogert (administratie), gebouw Heenweg: bij juf
Marije Lobert.
Heeft u vragen over de stukken, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van
de MR, mevrouw Wendy den Breejen (emailadres: jandbr@kpnmail.nl).

Zending goed doel
Afgelopen jaren hebben we het zendingsgeld besteed aan het project: Een school voor
Naigobya. Voor het komende schooljaar is een goed doel gekozen.
Het is weer tijd voor nieuwe schoenen of een dikke winterjas.
Dit is echter niet voor alle kinderen in Nederland een vanzelfsprekendheid en daarom
steunen wij graag voor 1 jaar de Stichting Kinderen van de Voedselbank. Zij maken
kinderen blij met onder andere een nieuw kledingstuk, een verjaardagspakket, een
sinterklaascadeautje enz. Het is fijn dat ook deze kinderen eens iets nieuws kunnen
laten zien aan hun klasgenootjes.
Voor meer info kunt u het filmpje bekijken https://youtube.be/bjfsjtAfgRk

Schoolfotograaf
In de schoolgids staat dat de fotograaf er is op 4, 5 en 6
oktober, dit gaat i.v.m. de staking op 5 oktober helaas niet
door.
De nieuwe data zijn 20, 21 en 22 november, verdere informatie
volgt.

Kinderboekenweek
Binnenkort is het weer Kinderboekenweek!
Wij hebben gekozen om het landelijke thema aan te passen van Griezelen naar
Spannend...
Alle groepen krijgen van de oudercommissie een boek naar keuze en ieder kind krijgt een
leuke bladwijzer.
Naast de aandacht die we in de klas besteden aan het Thema zal kinderboekenschrijver
Dave Kastelein presentaties houden voor alle groepen. Op
www.veldwachterkinderboeken.nl kunt u meer lezen over zijn boeken.
Tevens wordt er op beide locaties een Tweedehands-kinderboekenmarkt gehouden.
Ouders zijn op de volgende tijdstippen van harte welkom om met de kinderen een boek
te komen kopen. Er zijn Tweedehands Kinderboeken (rond 1 euro) en de boeken van
Dave Kastelein zijn te koop (prijzen van 6,95 tot 9,95)!
Dinsdag
10 okt.: Bovenbouw groep 5 t/m 8 van 14.30 tot 15.15 uur
Woensdag 11 okt.: Onderbouw groep 1 t/m 4 van 12.00 tot 12.45 uur
Vrijdag
13 okt.: Heenweg van 13.30 tot 14.30 uur

Oproep overblijfouders
Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar ouders die ons willen helpen bij het
overblijven.
Op de Eikenlaan zoeken wij hulp voor de dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 13.00
uur. Op de Heenweg zoeken wij nog hulp voor de donderdag tussen 12.00 en 12.40 uur.
Daarnaast willen wij ons overblijfteam uitbreiden met invalkrachten zodat de huidige
overblijfouders ook eens een verdiende dag vrij kunnen nemen.
Tijdens het overblijven begeleidt u samen met een andere ouder de kinderen tijdens een
half uur buitenspelen. Er spelen groepen buiten van 12.00 tot 12.30 uur en van 12.30 tot
13.00 uur. Voor het helpen bij het overblijven ontvangt u een vrijwilligersbijdrage van 4
euro per uur. Heeft u interesse om het overblijfteam te versterken op een vaste dag of
als invalkracht? Neem dan contact op met juf Tamara, tkleijweg@kameleon.pcpow.nl
(Eikenlaan) of juf Inge, ivangemert@kameleon.pcpow.nl (Heenweg).

Bedankt allemaal
Wat een verrassing op woensdag 27
september. Meester Theo kwam mij
ophalen op
de tandem.
In
mijn
koninginnenmantel gingen we op weg
naar school.
Bij aankomst op de Kameleon, stonden
alle kinderen met vlaggetjes te zwaaien.
Als een echte koningin werd ik begroet.
Meester Theo reikte mij de orde van de
Kameleon uit. Na plaats genomen te
hebben op de troon, begon het defilé. Alle
groepen kwamen langs, van kleuters tot
en met groep 8. Bedankt groepen 5,6,7
en 8 voor jullie stukjes, zang en dans. Jullie waren de laatste
groepen die ik in groep 4 mocht begeleiden.
Ouder(s), verzorger(s), bedankt voor het vertrouwen dat ik uw
kind(eren) een klein stukje mocht begeleiden in zijn/haar ontwikkeling.
Collega’s bedankt voor het leuke feest, de cadeaus en aandenkens.
Na 41 jaar met heel veel plezier gewerkt te hebben, kan ik terug kijken op een hele
mooie afscheidsdag. Ik loop vast nog weleens de school in…
Bedankt allemaal, veel groetjes van juf Ineke.

Staking 5 oktober en dansaanbod
Zoals u weet staken wij als onderwijspersoneel op donderdag 5 oktober.
Al jaren worden er op onze school leuke danslessen gegeven door Anouk van Dance
Innovation waar veel kinderen van onze school aan deelnemen. Anouk heeft van
sommige ouders begrepen dat zij niet goed weten waar ze hun kinderen die dag kunnen
onderbrengen, omdat ze moeten werken.
Zij heeft bedacht om een leuke dansdag te organiseren op haar andere locatie in De Lier
waar de ’s-Gravenzandse kinderen ook van harte welkom zijn. De kinderen hoeven geen
lid te zijn van Dance Innovation. Via de Digiduif heeft u hier een flyer van gekregen.

De Typetuin
Er zijn voldoende aanmeldingen om van start te kunnen gaan met de typecursus. Er is
nog plaats in de groep, dus inschrijven is nog mogelijk. Info@typetuin.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

