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 mei 2019
Di. 21 mei
Vr. 24 mei
Do. 30 mei
Vr. 31 mei

Avondvierdaagse t/m vrijdag 24 mei
Spelletjes/speelgoedochtend voor de kleuters
Hemelvaartsdag
Vrij

Pasen
Met Pasen herdenken de christenen hoe Jezus gestorven aan het kruis, de dood overwint. Het is
het feest van de overwinning van gerechtigheid op onrecht, van goed op kwaad, van liefde op haat.
Onderstaand lied hebben de kinderen regelmatig gezongen in voorbereiding op de Paasviering.
De zon kwam op. De dag brak aan.
En toen is Jezus opgestaan.
Twee vrouwen uit Jeruzalem
Die namen kruiden voor hem mee.
De vrouwen hadden veel verdriet
En die zij zochten was er niet.
Ze schrokken, maar een engel zei:
“Waarom zo bang? Wees juist heel blij.
Want God riep Jezus uit de dood
Dat nieuws van Pasen is heel groot.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse is dit jaar van dinsdag 21 mei tot en met
vrijdag 24 mei. Ook dit jaar kunnen de kinderen weer via de
school meelopen. U kunt dan vooraf inschrijven in de school. De
inschrijving begint na de meivakantie. In de bijlage staat de
verdere informatie.
De organisatie van de avondvierdaagse is nog op zoek naar
mensen die zich één of meerdere avonden beschikbaar willen
stellen als verkeersregelaar. Iedereen vanaf 18 jaar kan zich
aanmelden. Instructies krijgt u van de organisatie. Als u interesse heeft kunt u mailen
naar Conny Stolk (conny@stolkpotplanten.nl).

Voetbaltoernooi
Op 10 april hebben we met 8 teams meegedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi. Een van de meisjesteams deed het
zo goed dat het door mocht
naar het Westlands
kampioenschap, daar behaalden zij een 3e plaats.

Koningsspelen
De kinderen hebben veel plezier gehad bij de Koningsspelen, die dankzij de goede
organisatie en de hulp van veel ouders weer een groot succes waren.

Wist u dat de oudercommissie…















… meer dan 200 pakken pannenkoekenmix heeft gekocht en super blij is met al
die moeders/vaders die bijna 2500 pannenkoeken hebben gebakken voor alle
kinderen op de Heenweg en Eikenlaan!!!
… samen met de leerkrachten voor Pasen een leuke vossenjacht heeft
georganiseerd voor de kinderen van de Heenweg en dat de kinderen van groep
7/8 de vossen waren? Ondertussen op de Eikenlaan Bingo werd gespeeld en
spelletjes werden gedaan?
… voor de Koningsspelen flink heeft lopen sjouwen om 570 ontbijtjes te halen bij
de Jumbo, om alle kinderen een gezonde start van de dag te geven?
… bovendien nog bijna 600 eierkoeken en krentenbollen heeft bijgehaald om de
grote eters van de Kameleon genoeg te kunnen geven!?!
… druk bezig is voor de kleuteroptocht op Koningsdag en het maken van oranje
sjerpen voor de begeleiders?
… gehoord heeft dat er al 86 kleuters zijn opgegeven en maar liefst 76
begeleiders…
… ook kleuters uit de Heenweg graag ziet meelopen?
… de Kameleon Dance Crew na de kleuteroptocht op Koningsdag om 10.00 uur
optreedt op het Marktplein?!
… weer nieuwe waterbanen voor de kleuters gaat aanschaffen omdat de oude aan
vervanging toe zijn? Zowel op de Heenweg als op de Eikenlaan geeft dat straks
weer veel speelplezier bij de kleuters!
… samen met een aantal leerkrachten is begonnen met de voorbereidingen voor
de meester- en juffen dag op 5 juli wat meteen ook een knallend zomerfeest
wordt!?!
… hoopt op een heleboel inschrijvingen voor de avondvierdaagse; gaan we het
record van vorig jaar verbreken toen er maar liefst 300 leerlingen van de
Kameleon meeliepen…???
… weer een oc-lid rijker is voor de Heenweg, welkom Cynthia! En dat er best nog
iemand bij mag voor die locatie?!
… iedereen een hele fijne vakantie toewenst!!

Zin in een baan in het onderwijs?
Zoals u weet zijn er veel mensen nodig in het onderwijs, heeft u interesse, zie bijlage
Talentum Haaglanden.
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

Namens het team van CBS De Kameleon hele fijne
Paasdagen gewenst

C.B.S. DE KAMELEON NODIGT IEDEREEN UIT OM DE
AVONDVIERDAAGSE VIA SCHOOL MEE TE LOPEN
Van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei 2019 wordt de avondvierdaagse
georganiseerd.
Je kan kiezen uit de afstanden 2,5 km, 5 km en 10 km. Het is mogelijk om via school
mee te lopen. Het leuke daaraan is:
- Je loopt tegen een gereduceerd tarief.
- Je hoeft niet binnen je kaart op te halen, maar meld je iedere dag aan op het
schoolplein van groep 3/4/5.
- De laatste avond krijg je een extra verrassing van de oudercommissie.
- Je loopt gezellig met je klasgenoten en hun ouders.
- Je mag je school t-shirt aan tijdens het lopen. Deze worden in de groep
uitgedeeld.
We starten elke avond om 18.15 uur vanaf het 3/4/5 schoolplein, echter de 10 km start
alle avonden om 18.00 uur. De laatste avond start de 5 km om 18.45 uur en de 2,5 km
om 19.15 uur. Net zoals het afgelopen jaar krijgen jullie je medaille de laatste dag
voordat je start.
Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor hun kind(eren) tijdens de vierdaagse.
De kosten zijn € 3,50 per persoon en er is elke avond een traktatie.
Wie loopt er gezellig met ons mee?
Schrijf je in op school (bij het speellokaal). Dit kan op:
Dinsdag
7 mei
14.15 - 14.45 uur
Woensdag 8 mei
08.15 - 8.45 uur
Vrijdag
10 mei
08.15 - 8.45 uur
Na deze data kan er niet meer via school worden ingeschreven.
Onderstaand strookje en inschrijfgeld kunnen op
bovenstaande dagen ingeleverd worden bij de ouders
van de OC.
Als er nog vragen zijn kunt u terecht bij juf Joyce, Evelien
Vermeer en Elizca van Holst van de OC.
Sportieve groet van de
oudercommissie van De Kameleon
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