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Maandinfo december 2017
Ma. 4 dec.

Di. 5 dec.
Wo. 6 dec.
Di. 12 dec.
Do. 21 dec.
Vr. 22 dec.

Groepen 5 t/m 8 surprises brengen op de
Heenweg van 17.00 – 17.45 uur.
Groepen 5 t/m 8 surprises brengen op de
Eikenlaan van 18.30 – 19.00 uur.
Viering Sinterklaasfeest, kinderen zijn om 12.00
uur vrij.
Speelgoed/spelletjesochtend voor de kleuters
Staking onderwijs, de school is gesloten
Kerstviering, nadere info volgt
Speelgoed/spelletjesochtend voor de kleuters,
12.00 uur alle leerlingen vrij.
Kerstvakantie t/m 5 januari 2018.

Geven en ontvangen

In de laatste periode van dit kalenderjaar staan de lessen van Trefwoord in het teken van
“Geven en ontvangen”. In het Bijbelse kerstverhaal speelt het al voor ”Jezus” geboorte
een rol als Maria hoort dat ze een geschenk uit de hemel zal krijgen: een kind van God.
De drie wijze mannen laten later met hun koninklijke geschenken zien dat ze geloven in
dit kind. In het prentenboek “Een koninklijk kerstfeest” leren de kinderen dat je soms
nog ”een lesje geven” mag krijgen.
Het thema is gestart met het onderdeel “Goed gehoord”. Met de ervaring van geluid en
het ontbreken daarvan, de stilte. Vervolgens kijken we naar wat er te horen valt. Een
klacht aanhoren is iets anders dan luisteren naar een grap. Wat doet een leugen met jou
of een compliment? Hoor je soms ook ergens een oproep in? Of een boodschap, een
signaal of waarschuwing? Als je eenmaal iets gehoord hebt, kun je niet meer doen alsof
’t er niet is. Dan is het de vraag: doe je er iets mee. Op zo’n moment is het misschien
goed om te luisteren naar je hart. Om zo te horen waar het werkelijk om gaat, om
gehoor te geven aan wat belangrijk is.
Na sinterklaas gaan we met de kinderen uitkijken naar kerst. De school gaat veranderen
van sfeer en uiterlijk, de oudercommissie helpt ons daar ieder jaar weer op een
geweldige manier bij. Op donderdag 21 december zullen we met de kinderen het
kerstfeest vieren. Via de digiduif krijgt u hier meer informatie over.

Personeel

We hebben goed nieuws van juf Linda v.d. Kaaij. Na een lange spannende
ziekenhuisperiode met haar zeer vroeg geboren tweeling Lucas en Pieter, zijn vanaf
woensdag 29 november beide kinderen thuis. Wij zijn blij met dit goede nieuws en
wensen de juf en haar man veel plezier met hun jongens.

Aanmeldingen leerlingen
De Open Dag is weer door veel mensen bezocht en we hebben fijne gesprekken gevoerd
met deze ouders/ verzorgers. We hebben al veel aanmeldingen binnen van kinderen die
geboren zijn tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015.
Wanneer u al een kind bij ons op school heeft en u heeft een kind dat geboren is in
genoemde periode, wilt u dat dan zo snel mogelijk aanmelden wanneer u hem/ haar ook
bij ons op school geplaatst wilt hebben? Wij adviseren u om de aanmelding voor de
Eikenlaan in ieder geval in een van de komende dagen te doen, zodat wij u
kunnen verzekeren van een plaats. Broertjes/ zusjes plaatsen wij het eerst, maar dan
moeten zij wel aangemeld zijn.
Wanneer u graag een gesprek wilt met een leidinggevende, neemt u dan contact op met
Toos v.d. Bogert (administratie Eikenlaan) of met Marije Lobert (Heenweg). Zij maken
dan een afspraak met u. Bij hun kunt u ook het inschrijfformulier ophalen en inleveren.

Staking 12 december, de school blijft gesloten

De regering heeft helaas maar voor een zeer klein deel gehoor gegeven aan de roep van
de leerkrachten uit het basisonderwijs. In de brief van de grote schoolbesturen van het
Westland (zie bijlage) kunt u het bestuursstandpunt lezen. Het overgrote deel van het
team van De Kameleon heeft aangegeven te zullen staken voor meer geld voor het
onderwijs, zodat het vak van leerkracht aantrekkelijker zal worden. Er dreigt immers al
op korte termijn een groot lerarentekort te ontstaan en vervanging van zieke
leerkrachten is nu al een grote klus, omdat er bijna geen vervangers meer beschikbaar
zijn. Als team kijken wij voornamelijk naar de mooie kanten van ons beroep. Dat willen
wij graag zo houden, daarom zullen wij op 12 december staken. (tenzij de minister op 6
december tegemoet komt aan de vraag vanuit het onderwijs).

Overblijfouders
Vorige maand hebben wij een oproep gedaan voor nieuwe overblijfouders. Op deze
oproep zijn veel reacties gekomen waardoor het overblijfteam nu is uitgebreid met maar
liefst 5 nieuwe ouders!
Wij wensen Mariette Witte, Marianne van Vliet, Sandra Lansbergen, Saskia Oudshoorn en
Cindy Storm veel plezier toe met het draaien van de overblijf!
Daarnaast kunt u zich uiteraard nog steeds opgeven als overblijfouder op een vaste dag/
dagen of als invalkracht. Neem voor meer informatie contact op met juf Tamara
(tkleijweg@kameleon.pcpow.nl)

Medezeggenschapsraad
Vanuit de MR kunnen wij u melden dat zich 3 kandidaten hebben aangemeld voor de
vacature van secretaresse.
Hij/zij zal de plek innemen in de oudergeleding van de MR van De Kameleon.
Binnenkort vragen wij uw hulp bij de verkiezingen voor de geschikte kandidaat.

Sint

We genieten van alle leuke dingen en de sfeer rond sinterklaas. Het rijmen, voorlezen,
kruidnoten bakken, pietengym, kleuters die samen met kinderen uit hogere groepen een
circuit doen waarin allerlei dingen zijn verwerkt. Via Digiduif heeft de sintcommissie u de
informatie rond sint al eerder gestuurd. Op 5 december vieren we het sinterklaasfeest, u
bent natuurlijk van harte welkom om hem te verwelkomen. De kinderen zijn die dag om
12.00 vrij.

Kerst
Kerst vieren we dit jaar in de groep op donderdag 21 december.
In elke groep vindt onder schooltijd een viering plaats en ’s avonds eten we met elkaar
op school. Verdere informatie volgt later via Digiduif.

Leerlingenraad Eikenlaan
Graag willen wij u melden dat onze leerlingenraad is gestart. De raad staat onder
enthousiaste leiding van oma Conny. Zij is de oma van Thomas uit groep 7.
Binnenkort zullen de leden zich voor gaan stellen in de groepen en zij zullen daar ook
hun plannen en ideeën vertellen. Uiteraard mag iedereen op school meedenken en goede
ideeën aandragen. Hiervoor staat een ideeënbus in de gang op de Eikenlaan.
Er is al een bijeenkomst geweest van de raad en in januari zullen zij weer bij elkaar
komen.

Leerlingenraad Heenweg
Voor de kerstvakantie zullen de gekozen leerlingen voor de leerlingenraad bekend
worden gemaakt.
In januari zullen zij een startvergadering hebben over de werkwijze en hun ideeën voor
de leerlingenraad en hun schoolgenoten. Zo hopen wij bijvoorbeeld dat de leerlingenraad
de juffen en de brede buurtschool kunnen helpen met het opknappen van het voorplein.
Wanneer u vragen over één van de genoemde zaken heeft of over iets anders, dan bent
u van harte welkom. Namens het team wens ik iedereen een fijne decembermaand.
Theo Molendijk

