Locatie Eikenlaan
Tevens postadres:
Eikenlaan 50, 2691 EE ’s-Gravenzande
Tel: 0174 412587
info@kameleon.pcpow.nl

Locatie Heenweg
Tel: 0174 413364
heenweg@kameleon.pcpow.nl

Maandinfo september 2018
2 sept. Startdienst in de Noorderkerk, aanvang 10.00 uur.
4 sept. Kennismakingsavond groepen 5/6 en 7/8
6 sept. Kennismakingsavond groepen 1/2 en 3/4
17 sept.Schoolreis voor de groepen 1 en 2
20 sept.Schoolreis voor de groepen 3 en 4
21 sept.Schoolreis voor de groepen 5, 6 en 7.
26 sept.Schoolkamp voor de groepen 8.

Beste ouder(s)/verzorger(s)
Maandag zijn we gestart met het schooljaar 2018-2019. 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.
We willen u ook dit schooljaar via de maandinfo zo goed mogelijk informeren met de
informatie die voor u van belang is. Hierdoor zal de maandinfo soms in twee versies
verschijnen (Eikenlaan en Heenweg). Beide versies worden op Social Schools en de
schoolsite geplaatst.

Welkom nieuwe leerlingen
Er zijn diverse nieuwe leerlingen die vier jaar zijn geworden gestart in de kleutergroep.
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.

Personeel
Juf Ellen Weterings is op 21 augustus bevallen van zoon Maysen.
Het gaat goed met zowel moeder als zoon; langs deze weg feliciteren wij hen en wensen
ze veel geluk met elkaar.
Wij mogen welkom heten in ons team Heenweg: juf Joke (groep 3/4), juf Marleen en juf
Michelle (groep 7/8).

Schoolgids
Deze week ontvangt u via Social Schools de schoolgids voor het schooljaar 2018-2019.
Hierin kunt u gymtijden, vakanties enz. vinden. De gymtijden en schoolvakanties van
2018-2019 vindt u ook op de schoolsite. De studiedagen volgen nog. Wilt u in ieder geval
alvast rekening houden met de studiedagen: vrijdagmiddag 19 oktober (vanaf 12.00 uur
vrij) en op maandag 29 oktober (de hele dag vrij).

Kennismakingsavonden
Dit jaar zullen de kennismakingsavonden er als volgt uitzien:
De ouders van de groepen 1/2 en 3/4 worden op donderdag 6 september
uitgenodigd voor een informatieavond tussen 19.00 tot 20.00 uur. De presentatie over
het leerjaar wordt tweemaal gegeven: om 19.15 uur en om 19.45 uur.
Buiten de presentaties om heeft u de gelegenheid om de klas, materialen en methoden
te bekijken maar zeker ook met de leerkrachten kennis te maken en hen te spreken.
Op dinsdagavond 4 september worden de ouders en kinderen van de groepen 5/6
en 7/8 uitgenodigd. Op deze avond kunt u tussen 19.00 en 20.00 uur samen met uw
kind een kijkje nemen in de klas, kennismaken met de leerkrachten en krijgt u informatie
over het leerjaar. De informatieve presentatie over het leerjaar wordt tweemaal
gegeven: om 19.15 uur en om 19.45 uur.

Je bent Welkom!
Iedereen is welkom bij de openingsdienst van de PCPOW scholen uit
`s-Gravenzande. Deze dienst wordt gehouden in de Noorderkerk op zondag 2 september
en begint om 10:00 uur. Het thema van de dienst is “Je bent welkom!” Tijdens deze
dienst staat het verhaal: “Het feest van de koning centraal.”
Geef jij ook wel eens een feestje? Wie zijn er op jouw feest welkom? Het feest van de
koning verloopt heel anders dan hij van tevoren had verwacht. Kom je ook luisteren en
kijken naar dit bijzondere verhaal?
Tijdens de dienst wordt er een collecte gehouden voor Hof van Staalduinen. Het doel van
deze woongroep is jong volwassenen een stabiele plek geven. Daarnaast hebben zij een
buurtfunctie door het organiseren van open maaltijden en actief omzien naar elkaar.
Hierbij speelt de bijbel een belangrijke rol.
Wij vinden het fijn als iedereen kan genieten van deze kerkdienst. Ga van tevoren even
naar de wc, zodat je op je plek kan luisteren, zingen en kijken naar wat er gaat
gebeuren….. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 2 september in de Noorderkerk
om 10:00 uur.
Jullie zijn welkom!

Van de oudercommissie
Eind van deze maand vindt de automatische incasso plaats, dit i.v.m. de schoolreis.

Social Schools
Zoals u vorig schooljaar heeft kunnen lezen, zijn we vanaf dit schooljaar over op Social
Schools in plaats van DigiDuif. U gebruikt dezelfde inloggegevens van uw DigiDuif
account voor uw Social Schools account. U kunt inloggen via de website van Social
Schools (http://app.socialschools.eu) of via de app (via Google Play of App-Store) op uw
telefoon of tablet. Let op dat u de 3.0 versie van de app gebruikt! Alle informatie, zoals
de maandinfo, het plannen van oudergesprekken e.d., zal voortaan via Social Schools
worden gedeeld. U kunt de DigiDuif app nu verwijderen. Er komt geen informatie via
DigiDuif, de mail of Klasbord meer binnen na deze maandinfo. Ouders van nieuwe
leerlingen ontvangen de eerste week een koppelcode om een account te kunnen
maken.

Social Schools wordt vanaf heden ingezet om contact met ouders te onderhouden dit
vervangt het gebruik van de schoolmail en de WhatsApp. Via Social Schools kunnen wij
ook groepsberichten plaatsen, foto’s en filmpjes delen en zelfs met u chatten.
Wij verzoeken u dringend om geen gebruik meer te maken van de WhatsApp.
Vanwege de nieuwe privacywet mogen wij geen adressenlijsten van de klas versturen
zonder toestemming van de ouders. Wilt u bij de leerkracht van uw kind aangeven
wanneer u geen toestemming geeft voor het verstrekken van uw adresgegevens?
Wanneer wij geen reacties krijgen, zullen wij de adressenlijsten per groep op de Social
Schools groep van de klas plaatsen.

5 dagen Okidoki!
Vanaf september zal Okidoki op onze locatie ook op vrijdag open zijn!

Op zoek naar..
Brede buurtschool De Kameleon is op zoek naar ouders die vrijwilliger voor school willen
worden! We zijn op zoek naar luizenouders, oudercommissieleden en
overblijfmedewerkers!
Heeft u interesse, wilt u over een van bovenstaande activiteiten meer weten of u direct
aanmelden? Geef u dan op bij de leerkracht van uw kind!
De kinderen en wij zijn ontzettend blij met uw hulp!

Met vriendelijke groet,
Theo Molendijk

