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Maandinfo december 2018
Wo. 5 dec.
Wo. 19 dec.
Do. 20 dec.
Vr. 21 dec.
Ma. 24 dec.

Sinterklaasfeest
Kerstviering in de Noorderkerk (18.30 – 19.30 uur)
Kerstontbijt
Spelletjes/speelgoedochtend voor de kleuters
Kerstvakantie t/m 4 jan. 2019

Sint
Op woensdag 5 december verwachten wij Sinterklaas op De Kameleon. De kinderen van
groep 1/2 worden om 8:15 uur in hun eigen groep verwacht en gaan samen met de juf
naar buiten om Sint en zijn pieten welkom te heten. De kinderen van groep 3 tot en met
8 blijven buiten en gaan zodra de leerkracht buiten is gezamenlijk naar de aankomst van
Sinterklaas. Deze dag krijgen de kinderen limonade en wat lekkers op school. De kinderen
lunchen deze dag thuis, zij zijn om 12:00 uit.
Wilt u ook de aankomst van Sinterklaas bijwonen? U bent buiten van harte welkom.

Kerst
Kerst 2018 breekt alweer bijna aan en daarom willen wij jullie alvast wat meer informatie
geven over de invulling van de Kerst op de Kameleon.
Het thema dat dit jaar centraal staat is 'meetellen'.
Daarnaast gaat het over onze talenten.
Deze thema's zullen terugkomen in de kerstviering. De
kerstviering voor de Eikenlaan vindt plaats op woensdag
19 december van 18.30u tot 19.30u in de Noorderkerk. De
Heenweg viert op hetzelfde moment Kerst in de Nieuwe
kerk in Heenweg.
Verder zullen wij dit jaar een kerstknutsel maken en
ontbijten wij op 20 december met elkaar in de klas. Na
Sinterklaas zult u hier meer informatie over ontvangen.

Meetellen
Bij de lessen van Trefwoord hebben we het de komende periode over "meetellen".
Voor iedereen is het belangrijk om te weten dat je meetelt, dat je niet over het hoofd wordt
gezien. Ook kinderen horen erbij, hoe klein ze ook zijn. Het is een basisbehoefte van ieder
mens, waar je ook vandaan komt en wat je afkomst ook is. Het is in alle omstandigheden
prettig om te ervaren dat je ertoe doet. Iedereen heeft een talent. Over die persoonlijke
talenten zullen we het de laatste weken van dit kalenderjaar ook hebben.

Communicatie via Social Schools
Sinds dit schooljaar maken wij gebruik van Social Schools. Het systeem wordt nog steeds
doorontwikkeld waardoor problemen opgelost worden en er steeds meer functies
beschikbaar zijn.
Door deze app hebben we één communicatiemiddel tussen ouders en school en
communiceren wij niet meer via andere middelen zoals mail, whatsapp, klasbord enz.
Het zou fijn zijn als u ook zo veel mogelijk gebruik maakt van de functies van Social
Schools.
Onlangs zijn de eerste 10-minutengesprekken gepland via Social Schools. Ook kunt u
Social Schools gebruiken voor het versturen van 1 op 1 berichten met de leerkracht en
voor absentie meldingen.
De komende maanden willen wij u via Social Schools steeds een tip geven zodat we het
gebruik van dit systeem steeds meer kunnen optimaliseren.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer u al een kind bij ons op school heeft en een kind dat geboren is tussen 1 oktober
2015 en 1 oktober 2016, wilt u uw kind dan zo snel mogelijk aanmelden. Wij adviseren u
om de aanmelding voor de Eikenlaan in ieder geval voor de kerst 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 een gesprek wilt met een leidinggevende, neemt u dan contact op met Toos
v.d. Bogert (administratie Eikenlaan). Zij maakt dan een afspraak met u. Bij haar kunt u
ook het inschrijfformulier ophalen en inleveren.

Huisvesting
De 1e fase van de verbouwing op de Eikenlaan is afgerond. De glazen puien en de
multifunctionele kasten zijn geplaatst. Hierdoor kan de onderwijskundige samenwerking
tussen de kleutergroepen optimaal worden gerealiseerd. U bent van harte welkom om het
te bekijken.

Zendingsgeld
Jarenlang hebben wij op maandagmorgen geld voor goede doelen gespaard. De laatste tijd
zagen wij de opbrengst daarvan behoorlijk teruglopen. We willen op een andere manier
geld in gaan inzamelen t.b.v. onze medemens. Vanaf januari gaan we stoppen met de
spaarpotjes en elk schooljaar zal er een inzamelingsactie zijn voor een goed doel, bijv.
een sponsorloop, flessenactie of een schoenendoosactie. De groepen 7 hebben
bijvoorbeeld dit schooljaar op 13 november meegedaan met de actie 'schaatsen voor
water'.

Schaatsen voor water
Onze school heeft meegedaan met het project “Schaatsen voor water” van Plan Nederland.
Met deze actie wordt geld ingezameld voor kinderen in Ethiopië zodat daar gezorgd kan
worden voor schoon drinkwater. Bij onze groepen 7 zijn gastlessen verzorgd waarin werd
verteld waarom het geld nodig is en waar het aan besteed wordt. Daarna zijn onze groepen
7 gaan schaatsen op de Uithof. Sommige kinderen lukte het om 8 km af te leggen over het
ijs, dit is de gemiddelde afstand voor mensen in Ethiopië om bij water te komen. Samen
met de gehele school is er geld opgehaald en kwam er een mooi bedrag van € 893,-binnen. Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage en inzet.

Veilig naar school
Er komen veel kinderen op de fiets naar school,
wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de verlichting van
de fiets van uw kind in orde is.
Afgelopen week reed een aantal kinderen zonder
licht, zij waren slecht zichtbaar voor de
automobilisten.

Vacature Medezeggenschapsraad Heenweg
Per januari 2019 komt er in verband met een verhuizing van een van de MR leden een
plaats vrij binnen de oudergeleding van de MR vanuit locatie Heenweg. Mocht u interesse
hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met Mariska Bloklander, voorzitter
MR (mbloklander@kameleon.pcpow.nl)
Wanneer u vragen over één van de genoemde zaken heeft of over iets anders, dan bent u
van harte welkom.
Theo Molendijk

