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Maandinfo februari 2018
Zo. 11 febr.
Di. 13 febr.
Do. 15 febr.
Di. 20 febr.
Vr. 23 febr.
Ma. 26 febr.

School/kerk/gezinsdienst
Rapport mee
Ouder/kind gesprekken
Ouder/kind gesprekken
Speelgoed/spelletjesochtend kleuters
Voorjaarsvakantie t/m 2 maart

Uitnodiging SKG-dienst
We zijn het jaar stormachtig begonnen. De schade is enorm. Velen hielden hun hart vast
en waren bang. Dit geldt ook voor de leerlingen van Jezus in het verhaal van Mattheus
14. Dit verhaal staat centraal in onze School-kerk-gezinsdienst op zondag 11 februari.
Het thema van deze dienst is: Storm! De voorganger is Ds. Henk Zeeman, diverse
leerlingen van onze school zullen hun medewerking aan deze dienst verlenen. Er wordt
een collecte gehouden voor het Team Westland. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten met natuurlijk een kopje koffie/thee of limonade. U bent met uw gezin van
harte welkom om 09.30 uur in de Noorderkerk, Langestraat 130.

Ouder/kindgesprekken
De ouder/kind gesprekken voor de kinderen uit groep 3 tot en met groep 7 vinden plaats
op donderdag 15 februari en dinsdag 20 februari. U kunt vanaf 5 februari via digiduif
inschrijven.
De oudergesprekken van de groepen 1-2 zullen later dit jaar plaatsvinden op dinsdag 10
april en donderdag 12 april. U ontvangt hier te zijner tijd meer informatie over.
Groep 8a en groep 8b houden op 13 en 14 februari schooladvies gesprekken.

Kinderen ophalen
Op het schoolplein spelen we graag buiten en is het voor ons en kinderen onoverzichtelijk
wanneer er ouders op het plein staan voor 14.30 uur. Wij vragen jullie het plein te
betreden wanneer de kinderen naar binnen zijn.

Kiss en Ridestrook
Fijn dat het ’s morgens zo goed gaat loopt op de kiss en ridestrook
op de Eikenlaan.
Het zou fijn zijn als het ook bij het ophalen van de kinderen veilig
door zou stromen. Wilt u ook op dat moment uw auto in de wijk
parkeren wanneer de parkeerplaatsen en de kiss en ridestrook vol
zijn.
Dit i.v.m. onveilige situaties, als iedereen deze strook gebuikt
waarvoor hij is bedoeld dan werkt het prima.

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
vrijdag 19 april t/m 22 april 2019
Dinsdag 23 april t/m vrijdag 3 mei 2019 (aansluitend aan
Pasen)
Donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei 2019
Maandag 10 juni 2019
Maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Nationale voorleesdagen 2018
Van 24 januari t/m 3 februari zijn er weer de Landelijke Nationale Voorleesdagen.
Voorlezen en Lezen zijn niet alleen erg belangrijk op school maar ook thuis!
Tijdens de Voorleesdagen wordt in alle groepen extra aandacht besteed aan het
voorlezen, bijv. ouders of grootouders die komen voorlezen of oudere kinderen die
voorlezen aan jongeren.
In
een
kleutergroep
staat
het
prentenboek:” Ssst De tijger slaapt “
centraal (prentenboek van het jaar).
Het
verhaal
wordt
uitgespeeld
met
handdieren en er wordt een echte taart
gebakken.
Tips voor thuis: in de boekhandel zijn
binnenkort de volgende actieboeken te
koop voor maar 2 euro: “Raad eens
hoeveel ik van je hou” van Sam McBratney
en “Ronja de roversdochter” van Astrid
Lindgrens, dus: GEEF EENS EEN BOEK CADEAU.

Leerlingenraad
De leerlingenraad van de Eikenlaan heeft
zich voorgesteld in alle groepen op de
Eikenlaan. Zij hebben op een enthousiaste
manier verteld wat de leerlingenraad
inhoudt en hoe zij te bereiken zijn!
En de slogan is: wij zijn er voor jou!!!
Ook leuk om te vertellen is dat zij al een
eerste grote opdracht hebben gekregen
waarin zij mee gaan denken.
Namelijk de invulling van schoolplein 14.
Een project waar wij een vergoeding voor
hebben gekregen. (Johan Cruijff
foundation)
De leerlingenraad van de Heenweg heeft dezelfde opdracht gekregen, we krijgen
namelijk voor beide pleinen subsidie.

Schoolplein14
Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation, via de gemeente Westland
hebben we een subsidie gekregen om het schoolplein aan de Eikenlaan en de Heenweg
aan te pakken. Er zullen tekeningen op het plein komen die uitnodigen tot bewegen. De
leerlingenraad van beide locaties zal de komende periode de pleinen uittekenen en langs
de klassen gaan om uitleg te geven over het schoolplein 14. Het doel is om begin
volgend schooljaar het plein te presenteren.

Wist u dat de Oudercommissie:
-

Veel enthousiaste reacties heeft ontvangen op de kerstattentie, de leuke kerstmok
en heel veel kinderen hierin de sneeuwpopsoep hebben gemaakt.
- De 1e vergadering voor de koningsoptocht alweer achter de rus is; het thema dit
jaar weer “Feest” is omdat de Oranjevereniging in ’s-Gravenzande 70 jaar
bestaat.
Groeten
Namens de Oudercommissie
Yvonne Scholtes

De Kameleon doet mee aan NL.doet
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart a.s. is het weer zo ver. Dan
organiseert het Oranje Fonds voor de 14 e keer NL.doet, de grootste
vrijwilligers actie van Nederland.
De Kameleon heeft zich dit jaar met beide locaties ingeschreven
voor een klus.
De brede buurtschool Heenweg gaat op vrijdag 9 maart het
schuurtje opnieuw inrichten en de opbergruimtes in de school
aanpakken.
Wie hierbij wil helpen kan zich aanmelden via de website van
NL.doet of bij coordinatorbbs@gmail.com.
Op de locatie Eikenlaan willen we de schoolpleinen een opknapbeurt
geven. Dagelijks wordt hier namelijk door de kinderen met heel
veel plezier op gespeeld. Deze pleinen hebben natuurlijk ook onderhoud nodig, waar
helaas niet altijd aan toe gekomen wordt.
Er moet een aantal bomen gesnoeid worden, onkruid worden weggehaald en ook de
moestuin kan wel een opknapbeurt gebruiken.
Tevens willen we met betonverf een aantal spelletjes op de tegels schilderen, zodat het
buitenspelen nog leuker wordt voor de kinderen.
U kunt zich voor deze klus opgeven via een intekenlijst in Digiduif.
Er wordt zowel op vrijdag als op zaterdag geklust van 09.00 – 13.00 uur.
Wij hopen van harte dat u zich voor deze acties aanmeld.
Tijdens NL.doet kunnen we met vrijwilligers een hoop werk verzetten.
Maar bovenal is het gezellig om met elkaar een dag (deel) de handen uit de mouwen te
steken. Uiteraard wordt er voor koffie en thee met wat lekkers gezorgd.

Schaatsen
Binnenkort zitten we weer massaal voor de buis om onze
helden aan te moedigen tijdens de Olympische Winterspelen in
Pyeongchang Korea. Vooral bij het schaatsen maken we weer
veel kans op medailles. Maar wat is er nog leuker dan naar
schaatsen kijken!? Zelf schaatsen! Omdat het weer niet
meewerkt zullen we waarschijnlijk niet op de sloten kunnen
schaatsen deze winter, maar wij vinden dat alle kinderen
tijdens hun basisschoolperiode in aanraking moeten komen
met deze sport. Daarom willen we met de groepen 5 t/m 8 gaan schaatsen in Rotterdam.
U zult hierover nog informatie ontvangen, wel kunnen we al verklappen dat we u nodig
hebben voor het vervoer om er met z’n allen een winters feestje van te maken.
Heeft u interesse om te helpen dan kunt u dat doen bij onze vakleerkracht gym, meester
Niko Zuidema, nzuidema@kameleon.pcpow.nl

Schoolmelk
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en
drinken. Niet alleen thuis, maar ook op school. Daarom hebben wij
ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te bieden. Al
voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de grote pauze een
lekker koud pakje verse melk krijgen. Interesse? Ga dan naar
www.schoolmelk.nl en sluit een abonnement af. Drie weken na
afsluiten van het abonnement start de levering van de melk.
Melk voor de onderbouw is er op maandag, dinsdag en donderdag,
melk voor de bovenbouw is er op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Het is ook mogelijk om een abonnement voor 1 dag af te
sluiten.

Beste ouders, verzorgers,
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gezond zijn en willen daar op school ook
een bijdrage aan leveren. Op dit moment werken we al aan gezondheid door bijvoorbeeld
een vakleerkracht voor lichamelijke oefening, de
kanjertraining, de fruitdag enz. Maar het kan
natuurlijk altijd beter. Daarom willen wij starten met
de Gezonde School-aanpak. In de Gezonde Schoolaanpak
staan
de
behoeften,
wensen
en
mogelijkheden van de school centraal. Onze school
kiest zelf het thema of de thema’s waar wij extra
aandacht aan willen besteden. Voorbeelden van
thema’s
zijn: bewegen en
sport,
voeding,
welbevinden en sociale veiligheid, milieu en natuur
en mediawijsheid. Met de Gezonde School-aanpak
werken we in ons eigen tempo toe naar het eindresultaat: het behalen van het vignet
Gezonde School. Als we dit vignet behalen zijn we officieel een Gezonde School en
mogen we drie jaar lang het Gezonde School-logo voeren. De Gezonde School-adviseur
van de GGD Muriel Weltens, gaat ons hierbij ondersteunen.
Graag willen we ook u als ouder betrekken bij het kiezen en uitwerken van de thema’s.
Daarom starten we met een werkgroep Gezonde School, deze werkgroep gaat op
gestructureerde wijze aan de slag met gezondheid.
Wilt u hierover meedenken? Meldt u dan bij Niko Zuidema
(nzuidema@kameleon.pcpow.nl) of Marlies Neef (mneef@kameleon.pcpow.nl) aan voor
de werkgroep Gezonde School.

Wanneer u vragen over één van de genoemde zaken heeft of over iets anders, dan bent
u van harte welkom.
Theo Molendijk

