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

Locatie Heenweg
 0174 413364
 heenweg@kameleon.pcpow.nl

Maandinfo januari 2019
Vr. 21 dec.
Ma. 24 dec.
Vr. 18 jan.
Do. 24 jan.
Vr. 25 jan.

Spelletjes/speelgoedochtend voor de kleuters (alle kinderen om 12.00 vrij)
Kerstvakantie t/m 4 jan. 2019
Spelletjes/speelgoedochtend voor de kleuters
Open avond
Open ochtend

Koffie op de Kameleon
Een aantal jaren geleden heb ik een informeel koffiemoment gehad met ouders, om van
elkaar te horen wat er leeft. In januari willen we dit weer een keer doen. Op dinsdag 8
januari om 8.30 op de Eikenlaan en op woensdag 9 januari om 8.30 op de Heenweg. Een
moment waarop u vrijblijvend in gesprek kunt over dingen die u bezighouden op onze
school. Afhankelijk van de opkomst en de punten die ter sprake komen, willen we zoiets
wellicht vaker doen in het nieuwe jaar.

Bedankt!
Aan het eind van dit jaar wil ik iedereen namens het team bedanken voor de grote inzet
in het afgelopen kalenderjaar. Er is veel werk door veel verschillende mensen verzet. Als
team proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij datgene wat uw kind(eren) het
meest nodig hebben. De ondersteuning van stagiaires verloopt hierbij ook heel plezierig.
Samen met diverse hulpouders kunnen we op deze wijze meer realiseren.
Ook tijdens de activiteiten in de afgelopen maanden zoals, Sint en Kerst was de
samenwerking tussen ouders, team en stagiaires prima. De oudercommissie,
groepsouders en andere ouders hebben daarbij ook weer veel tijd en energie besteed om
alles tot in de puntjes te regelen. We hebben met z’n allen genoten, de kinderen en het
team.

Open avond en ochtend nieuwe leerlingen
Op donderdag 24 januari a.s. houden wij een open avond op de Eikenlaan en de
Heenweg van 19.00 –21.00 uur. Op vrijdag 25 januari a.s. houden wij open ochtend op
beide locaties van 09.00 – 11.00 uur.
Tijdens deze open avond en ochtend zijn belangstellenden van harte welkom. Wanneer
een andere dag beter uitkomt, neemt u dan gerust contact met ons op. Bij inschrijving
van kinderen die nog 4 jaar moeten worden, zullen wij broertjes en zusjes in principe als
eerste plaatsen, mits zij op tijd zijn aangemeld. Wanneer u al een kind bij ons op school
heeft, wilt u dan een inschrijfformulier voor het jongere broertje/zusje ophalen bij Toos
v.d. Bogert (administratie Eikenlaan) of bij juf Linda v.d. Kaaij (Heenweg) U kunt het
ingevulde formulier op de administratie of bij juf Linda v.d. Kaaij inleveren. Wanneer u
graag een persoonlijk gesprek wilt over uw kind met de afdelingsleider/intern begeleider
of met ondergetekende, dan kunt u dit aangeven, zodat wij daar een aparte afspraak
voor kunnen maken. Wanneer u vrienden/bekenden heeft, die zich willen oriënteren, dan
kunt u ze naar ons verwijzen of naar de open avonden/ochtenden.

Kerst
Woensdag hebben we in twee kerken het Kerstfeest gevierd. Zowel de Noorderkerk als in
de Nieuwe kerk in Heenweg zaten vol. Het waren echte kinderdiensten, waarin de
inbreng van de kinderen groot was. Op de sterren in de kerken stonden de talenten van
alle kinderen. We zien de kinderen iedere dag stralen met al hun talenten.
In de kerk hebben wij hier veel van terug gezien.
Het gebed dat in de dienst werd uitgesproken willen we hierbij graag met u delen.
Goede God,
Wij bidden voor kinderen
die alleen zijn.
Wij bidden voor kinderen
die klein gehouden worden
omdat anderen de baas spelen.
Wij bidden voor kinderen
die geen thuis meer hebben.
Wij vragen u om mensen
die met hen op weg gaan.
Die aandacht geven
en laten voelen dat zij meetellen.
Wij vragen u om mensen
die liefde delen met elkaar.
Help ons om de goede dingen te doen.
Zo kunnen we samen
de wereld mooier maken.

Kerstleesbingo
Het is al bijna kerstvakantie. We zijn allemaal even vrij van school en hebben vast wat
tijd over. Tijd die heel goed gebruikt zou kunnen worden om eens lekker een boek te
lezen of voor te lezen.
Heel belangrijk is het om ook tijdens de vakantie te blijven oefenen met lezen. De
kinderen van de groepen 3 hebben eerder dit schooljaar al de letterboom en het
letterdoosje ontvangen waarmee ze het leren lezen kunnen oefenen, maar ook voor de
kinderen van de groepen 4 t/m 8 is het belangrijk zoveel mogelijk te blijven lezen.
Daarom voegen we de ‘kerstvakantie-leesbingo’ toe.
Lezen kan altijd en overal zoals op de ballen van de kerstboom te lezen staat. Kleur de
kerstballen zo mooi mogelijk in na het lezen. Hopelijk krijgen jullie allemaal de boom vol.
Laat je versierde boom na de vakantie aan je juf of meester zien. We wensen iedereen
heel veel leesplezier toe!

Het team van CBS De Kameleon wenst iedereen:

