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Vr

g Dinsdag 17 oktober is het zover …. dan gaan de groepen 1 t/m 7 van De
Kameleon op schoolreis!!!
Zie de bijlage voor de
informatiebrief over de
schoolreis.

Nacht van 8
Natuurlijk hebben ook de kinderen van groep 8 veel te feesten. Zij mogen zelfs 2 dagen met zijn allen gaan
genieten van verschillende activiteiten. Wij wensen hen alvast veel plezier!
Studiedag woensdag 18 oktober
De dag na het schoolreisje zijn de kinderen vrij omdat de leerkrachten een studiedag hebben.
Kinderboekenweek
Op donderdag hebben wij gezamenlijk de Kinderboekenweek afgesloten met spetterende en griezelige
optredens van de kinderen. Wij vonden het erg leuk dat er zoveel ouders kwamen kijken! Wij zien jullie
graag de volgende keer weer verschijnen.

Opening Kinderboekenweek

Afsluiting Kinderboekenweek
Oudergesprekken
Na de herfstvakantie zijn er oudergesprekken gepland op 31 oktober, 1, 2, en 3 november. Vanaf
aankomende maandag vanaf 15.00 (16 oktober) kunnen ouders zich hiervoor inschrijven op de
intekenlijsten bij de klassen. Ouders die zich niet inschrijven worden ingedeeld door de leerkrachten.
Ouderbijdrage 2017-2018
De ouderraad, bestaande uit enthousiaste en actieve ouders van onze school, organiseert samen met de
leerkrachten verschillende activiteiten en uitstapjes voor uw kind(eren). Er wordt vooral veel aandacht
besteed aan feestdagen zoals Sinterklaas en Kerst, maar ook aan sportactiviteiten, Kameleon got talent
etc. De school heeft uw hulp dan ook hard nodig in de vorm van de ouderbijdrage. Lees in de bijlage verder
over de ouderbijdrage.
Sportieve herfstvakantie bij sportivun
Sportivun organiseert van 18 t/m 20 oktober een multi-sport dagkamp voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en 7
t/m 10 jaar. Tijdens het kamp zijn de kinderen van 9 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags bezig met sporten,
spelen en lol trappen. Beleef allerlei nieuwe sporten, zoals bubbelvoetbal, knotshockey of bunkertrefbal!
Maar natuurlijk is er ook genoeg tijd om te chillen en nieuwe vriendjes te maken. Meer informatie over het
multi-sport dagkamp is te vinden op www.sportkampenvansportivun.nl/almere/.
Sporten in Almere stad oost
De herfstvakantie staat al weer bijna voor de deur, daarom een sportactiviteit die wordt georganiseerd
Almere stad oost. Deze activiteit vind plaats op dinsdag 24 oktober van 13.00-16.00 in Sporthal Waterwijk.

TIJDSTIP: 13:00 – 16:00 uur
LEEFTIJD: 6-12 JAAR
LOCATIE: SPORTHAL WATERWIJK
IJSELMEERWEG 48
KOSTEN: GRATIS
WAT IS ER TE DOEN..??
PIRATENSTORMBAAN, WIPE OUT
BUBBELVOETBAL, BADMINTON CLINIC,
EN EEN SPELVAK. KOM JIJ OOK?

Met vriendelijke groeten,
Team De Kameleon

