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Locatie Heenweg
 0174 413364
 heenweg@kameleon.pcpow.nl

Maandinfo januari 2019
Ma. 4 febr.
Di. 5 febr.
Do. 7 febr.
Zo. 10 febr.
Ma. 11/di. 12 febr.
Di. 12 febr.
Wo. 13 febr.
Do. 14 febr.
Vr. 15 febr.
Di. 19 febr.
Vr. 22 febr.
Ma. 25 febr.

Vergadering OC
Groep 3a en 3b naar Ticket to de toekomst
Groep 3c en 4a naar Ticket to de toekomst
School/kerk/gezinsdienst
Adviesgesprekken groepen 8
Groep 4b en 4c naar Ticket to de toekomst
’s-Middags rapporten mee
Groep 5a naar Ticket to de toekomst
Groep 5b en 5c naar Ticket to de toekomst
Ouder (kind) gesprekken
Studiedag; de kinderen zijn vrij
Ouder (kind) gesprekken
Speelgoed/spelletjes ochtend voor de kleuters
Voorjaarsvakantie t/m vrijdag 1 maart.

Uitnodiging SKG-dienst 10 februari
Wat is échte vriendschap? En wat doe je voor een vriend? Het thema van de SchoolKerk-Gezinsdienst op 10 februari is: door dik en dun. Het Bijbelverhaal 1 Samuel 17, 18
en 19 staat centraal, waar het gaat over de vriendschap tussen David en Jonathan. De
voorganger is Ds. Mark Verrips en diverse leerlingen van onze school zullen hun
medewerking aan deze dienst verlenen. 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 10.00 uur in 'De Nieuwe Rank' (Kon. Julianaweg 91)! Het belooft een
fijne en spetterende dienst te worden met dans, zang en sketches!

Nationale Voorleesdagen
Van 23 januari tot 2 februari zijn de landelijke
Voorleesdagen.
Ook dit jaar besteden wij in deze periode in de groepen
extra aandacht aan het lezen en voorlezen. De
leerkrachten lezen dit keer bij elkaar in de groep voor.
In 2019 maken wij ook een start met de Bieb op School
op de Eikenlaan (de Heenweg is al een uitleenpunt van
Bibliotheek Westland). We houden u op de hoogte van
dit proces. Heel veel kinderen zijn gelukkig al lid van de Openbare Bibliotheek.
Het abonnement tot 16 jaar is gratis. Kortom genoeg mogelijkheden om onze kinderen in
aanraking te brengen met boeken. Want lezen is leuk en zinvol.

BOUW

Vorige week zijn we gestart met het leesinterventieprogramma Bouw. Leerlingen van
groep 7 oefenen met leerlingen van groep 2, 3 of 4. Op de foto’s ziet u hoe hard er wordt
gewerkt!

Workshops groep 5 t/m 8
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben de afgelopen weken allerlei workshops
kunnen volgen op vrijdagmiddag. Voor de Kerstvakantie konden zij zich inschrijven voor
hun favoriete workshop. Ze konden onder andere kiezen voor een workshop fotografie,
koken, handlettering of darten. De leerkrachten hebben hiervoor hun eigen talenten en
interesses gebruikt. De kinderen zijn ook bezig met het ontwikkelen van een
Kameleonfilm, er is een Kameleon Dance Crew opgericht (die inmiddels al is geboekt
voor de Koningsdag) en er is een start gemaakt met het project ‘van afval tot lifehack’.
De kinderen leren veel over de verschillende onderwerpen. Ook leren zij op deze manier
hun eigen talenten verder te ontwikkelen en ontdekken zij nieuwe. Verder leren de
kinderen nog beter met elkaar samen te werken, waarbij de jongere kinderen van de
oudere kinderen leren en andersom. De sfeer is fantastisch, kinderen en leerkrachten
genieten van de dingen waar ze mee bezig zijn.

Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie: ma. 21 oktober t/m vrij. 25 oktober 2019
Kerstvakantie: ma. 23 december 2019 t/m vrij. 3 jan. 2020
Voorjaarsvakantie: ma. 24 febr. t/m vrij. 28 febr. 2020
Pasen: vrij. 10 april t/m ma. 13 april 2020
Meivakantie: ma. 27 april t/m vrij. 8 mei 2020 (incl. Koningsdag 27 april)
Hemelvaart: do. 21 mei t/m vrij. 22 mei 2020
Pinksteren: ma. 1 juni 2020
Zomervakantie: ma. 20 juli t/m vrij. 28 aug. 2020
Wanneer u vragen heeft over een van de genoemde zaken of over iets anders, dan bent
u van harte welkom.
Met vriendelijke groet
Theo Molendijk

