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Agenda
Maandag 4 december: inleveren van de surprises op school groep 5 t/m 8 van 15.15-16.00
Dinsdag 5 december: Sint op school
Maandag 11 december: kerst versieren van half 9 tot half 11
Dinsdag 12 december: vergadering ouderraad 8.45 tot 9.30 uur/ eventuele onderwijsstaking
Wat is de school mooi versierd!
December is een drukke maand op school. Extra fijn dan ook dat ouders willen
helpen op school. Verschillende ouders hebben de school versierd voor het
Sinterklaasfeest. Dank jullie wel hiervoor! De ouderraad is daarnaast druk
bezig met de organisatie van 5 december.
Bijna 5 december
Op 5 december komt Sinterklaas op De Kameleon. Op deze dag krijgen de
kinderen het 10-uurtje van de school. De kinderen zijn vrij vanaf 12 uur.
Onderwijsstaking 12 december
Wellicht hebt u via de media gehoord dat er mogelijk opnieuw acties komen in het primair onderwijs. Graag
geven wij u meer informatie over de aanleiding en de gevolgen van deze acties.
Met Prinsjesdag werd bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt, terwijl berekend is dat er 1,4
miljard nodig is voor eerlijke salarissen en vermindering van de werkdruk. In de week van 5 december wordt
de onderwijsbegroting behandeld in de Tweede Kamer. Dan wordt duidelijk of er in de financiële eisen
tegemoet wordt gekomen. Als dit niet het geval is, dan ziet het er naar uit, dat er landelijk gestaakt wordt
op 12 december.
Het bestuur van de Almeerse Scholen Groep staat achter het doel van de eventuele stakingsactie op 12
december: een hoger salaris in het primair onderwijs en vermindering van de werkdruk.
We begrijpen goed dat deze actie voor sommige ouders/verzorgers lastig is. Wij verzoeken u alvast,
vooruitlopend op een definitief bericht over een eventuele landelijke staking, op 12 december opvang te
organiseren (bijvoorbeeld via uw BSO of als collectief van ouders).
U hoort zo snel mogelijk via de school van uw kind(eren) of de school daadwerkelijk gesloten is op 12
december. (Kijk voor de uitgebreide brief in de bijlage).
Minisport: extra beweging
Sinds dit schooljaar is De Kameleon verbonden aan de Groene Gezonde Verbinding. Het programma de
Groene Gezonde Verbinding biedt kansen om op een andere manier te werken aan betere leerprestaties.
Op school doe je bijvoorbeeld mee aan een beweegprogramma, leer je koken, kies je voor gezondere
traktaties, eet je om 10:00 uur lekker fruit en ontdek je zo een leefstijl waarmee je voor een gezonde
toekomst kiest.

Groep 1, 2 en 3 krijgen vanuit deze Groene Gezonde Verbinding extra beweging aangeboden door een
vakleerkracht. Aankomende maandag starten zij hiermee. Elke groep krijgt dan 45 minuten extra beweging
in de kleine gymzaal op school. De kinderen hoeven voor deze les alleen hun schoenen en sokken uit te
trekken, gymspullen zijn niet nodig. Zorg er wel voor dat de kinderen op blote voeten mee kunnen doen.
Schoolfruit
De kinderen krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag een gezond tussendoortje op school.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage bedraagt ook dit schooljaar € 25,00 per kind.
Wij vragen u vriendelijk de ouderbijdrage vóór 1 januari 2018 over te maken op:
- girorekeningnummer NL64 INGB 0003 6185 20
onder vermelding van: naam en groep van uw kind(eren) en "ouderbijdrage"
- ten name van: Oudercommissie de Kameleon.
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,
Team De Kameleon

