Kameleon Nieuws nr. 9 12 januari 2018
Vr

Nieuwjaarsopening 2018!
Afgelopen maandag hebben we het nieuwe jaar ingeluid met een lekker glaasje (kinder) champagne! Ook
was het tijd voor een leuke selfie….

Decembermaand 2017
Wat een fantastische decembermaand hebben we achter de rug! Bij deze willen we alle ouders bedanken
die aanwezig waren en/of geholpen hebben in deze drukke maar leuke maand.
Agenda
Toetsperiode
OR vergadering
Jaarvergadering MR-OR
Studiedag

15 t/m 26 januari
6 februari
7 februari
12 februari

Mededelingen:
 Op maandag 22 januari gaat de Verlengde Schooldag niet door. Dit betekent dat de kinderen om
14.00 vrij zijn. Dit is eenmalig, de andere maandagen zijn gewoon tot 15.00.
 Wij willen u vragen er voor te zorgen dat uw kind op tijd op school aanwezig is. De deur gaat open
om 08.20 en de lessen beginnen om 08.30. Te laat komen stoort de les en betekent ook minder
onderwijstijd voor uw kind(eren).
Toetsperiode
Komende maandag starten de leerkrachten met het toetsen van de kinderen. Het is fijn als u daarmee
rekening houdt. Te laat komen kan inhouden dat u de toets voor de andere kinderen in de groep verstoort,
en dat uw kind de toets mist. Wilt u dokter- en tandartsafspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen?
De toetsperiode duurt tot 26 januari.
Ouderbijdrage
Tot nu is voor 33% van de kinderen de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Dat is heel fijn maar we hopen dat
we aan het einde van het jaar kunnen zeggen dat voor alle kinderen de ouderbijdrage is betaald. Tot nu
toe hebben we van de bijdrage het Sinterklaasfeest en de viering van Kerstmis kunnen betalen. Dit jaar
hebben we nog meer vieringen zoals de sportdag, Kameleon got Talent en de Koningsspelen die we met
de ouderbijdrage willen bekostigen.
Daarvoor hebben we ook uw bijdrage nodig.
De ouderbijdrage bedraagt € 25,00 per kind.
Wij vragen u vriendelijk de ouderbijdrage 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 groet,
Team De Kameleon

