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 maart 2019
Di. 5 mrt.
Di. 5 mrt.
Ma. 11 mrt
Di. 12 mrt.
Wo. 13 mrt.
Di. 19 mrt.
Vr. 22 mrt.

Schoolfotograaf op de Heenweg
Schoolfotograaf op Eikenlaan voor de
groepsfoto’s
Schoolfotograaf op de Eikenlaan
Schoolfotograaf op de Eikenlaan
Schoolfotograaf op de Eikenlaan (indien nog
nodig)
Vergadering MR
Speelgoed/spelletjesochtend voor de kleuters

Schrijf u nu in voor de oudertraining ‘Samen ontdekken
we talent!’
Heeft u ook zoveel gehoord over de oudertraining ‘Samen ontdekken we talent’? Bent u
nieuwsgierig geworden en wilt u ook meer leren over het brein van uw kind? Schrijf u
dan nu in voor de tweede cyclus van deze leerzame oudertraining! De training geeft u
een unieke kans om meer te weten te komen over het brein van kinderen en wat u als
ouder kunt doen om uw kind te helpen ontwikkelen en groeien. Professor Hanna Swaab
legt uit hoe de hersenen informatie verwerken, u oefent aan de hand van
praktijkvoorbeelden en u krijgt praktische tips hoe u thuis aan de slag kunt met
opdrachten en spelletjes. De training vindt plaats op 4 maart, 25 maart en 8 april.
Inschrijven kan eenvoudig via www.samenontdekkenwetalent.nl. Daar vindt u ook meer
informatie over de training.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 5 maart is de fotograaf op de Heenweg voor alle foto’s, op de Eikenlaan
alleen voor de groepsfoto’s. Op 11 en 12 maart worden de individuele foto’s gemaakt en
de foto’s van broertjes/zusjes die op school zitten.
MT De Kameleon;
Toos van den Bogert
..

Sportieve pauze
Al een aantal jaren worden de pauzes in het continurooster
gedraaid door overblijfouders, stagiaires en collega's. Helaas
valt het vinden van overblijfouders niet altijd mee. Hierdoor
zijn wij gaan inventariseren hoe de overblijf op andere
basisscholen geregeld wordt. Onze voorkeur ligt bij het deels
uitbesteden van de overblijf zodat we kunnen blijven werken
met de enthousiaste overblijfouders en stagiaires en de
kosten niet al te hoog worden. Hierdoor zijn wij in contact
gekomen met de organisatie ‘Sport-Talent’. Zij organiseren
d.m.v. ervaren sportkrachten een sportieve pauze. Wij zijn
hierover erg enthousiast en zouden graag voor iedere leerling van de Kameleon 1 keer
per week een sportieve pauze willen aanbieden. Om te kijken of dit wat voor onze school
is en om te kijken of de kinderen hier enthousiast over zijn, zullen we na de
voorjaarsvakantie 1 maand proefdraaien.
Dit houdt in dat de kinderen in maart 1 keer per week een sportieve pauze hebben. De
verdeling van deze pauzes is als volgt:
Maandag: sportieve pauze voor de groepen 5 en 7
Dinsdag: sportieve pauze voor de groepen 1/2
Woensdag: sportieve pauze voor de Heenweg
Donderdag: sportieve pauze voor de groepen 3 en 4
Vrijdag: sportieve pauze voor de groepen 8 en 6
Uiteraard zullen wij in de volgende maandinfo terugblikken op deze proefmaand.

Staking 15 maart
Op 15 maart is er opnieuw een voorgenomen staking in het onderwijs. Op dit moment is
er overleg gaande tussen bonden, koepels en het ministerie. Wij vinden dat deze
overlegagenda een kans verdiend.
Zoals het er nu naar uitziet zal op De Kameleon daarom niet gestaakt worden. In de
bijlage vindt u een brief van de besturen van het PO Westland.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer u uw kind dat vóór 1 oktober 2020 4 jaar wordt, nog niet heeft aangemeld, wilt
u dit dan a.u.b. vóór 1 april 2019 doen, dit in verband met onze planning voor komend
schooljaar.

Wist u dat de oudercommissie…









al bezig is met de kleuteroptocht die dit jaar als thema Vrijheid blijheid heeft?
hoopt dat er weer heeel veeel kleuters mee zullen lopen, ondanks dat Koningsdag
midden in de meivakantie valt
ook alle kleuters van de Heenweg van harte uitgenodigd zijn om mee te lopen
heeft gehoord dat de Kameleon Dance Crew is geboekt voor de koningsoptocht
op locatie Heenweg nog maar 1 OC lid heeft
het heel fijn vindt als hier ouders bij zouden komen, want vele handen maken
licht werk
voor locatie Eikenlaan 2 nieuwe enthousiaste leden heeft; Tonny van Winkel en
Connie van Velden, welkom
Altijd bereikbaar is voor vragen, ideeën en aanmeldingen voor hulp via één van
onze leden of via ons emailadres: oudercommissie@kameleon.pcpow.nl

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

Naaldwijk, 20 februari 2019
Betreft: onderwijsstaking op 15 maart 2019

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u wellicht gehoord hebt, staakt het onderwijs op vrijdag 15 maart. Het onderwijsveld
organiseert deze staking omdat zij vinden dat de extra middelen die in het regeerakkoord zijn
vrijgemaakt, te weinig zijn.
Op dit moment weten we nog niet hoeveel meesters en juffen op 15 maart gaan staken. We weten
dus niet of uw kind op 15 maart gewoon naar school kan komen. De directeur van de school zal u
daar verder over informeren. Indien wordt gestaakt, dient uzelf voor opvang van uw kinderen te
zorgen. Van uw directeur hoort u of er mogelijkheden zijn via school of kinderopvang o.i.d.

Wij begrijpen dat de situatie lastig voor u kan zijn. Toch hopen we dat u begrip kunt opbrengen voor
een eventuele staking.

Met vriendelijke groet,
Namens de gezamenlijke Westlandse schoolbesturen WSKO, PCPOW en SOOW

