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Vr

Agenda
21 december
22 december

23 december t/m 7 januari
8 januari

kerstdiner 18.00 – 19.30
inloop tot 9.00 uur
kerstoptredens 09.30 -10.30
vrij vanaf 12.00 uur
kerstvakantie
weer naar school, nieuwjaarsopening!

Sinterklaas was bij ons op De Kameleon

Kerst
Ten eerste willen we alle ouders bedanken die de school zo mooi hebben versierd.
Een aantal reminders op een rijtje:
- Het kerstdiner: Vergeet u niet de lijst in te vullen? Hierop kunt u uw naam schrijven en het gerecht
(voor 4 personen) dat u voor het kerstdiner wilt maken.
- De kerstoptredens zijn op vrijdag 22 december van 09.30 tot 10.30. U bent welkom om te komen
kijken. Na de optredens gaan de kinderen met de leerkracht mee naar de klas en sluiten zij samen
het jaar af. U kunt uw kind(eren) om 12.00 ophalen.

JGZ Almere
Tot nu toe was het consultatiebureau (zorggroep) er voor de zorg van kinderen tot 4
jaar. Daarna nam de GGD de zorg over voor kinderen tot 18 jaar. Zij hebben de
krachten gebundeld en heten nu JGZ Almere.
Meer informatie vindt u op hun website: www.jgzalmere.nl

Gratis sporten
Uw kind kan gratis sporten via AKT.
Op dit moment doen ruim 750 kinderen mee aan de gratis naschoolse sportlessen van het AKT en het
zou geweldig zijn als nog meer kinderen zich aanmelden. Voor de lessen KidsXtra, Gym+, Sport+ en de
ASM Academie zijn nog plekken vrij op verschillende locaties in Almere.
In de bijlage vindt u een flyer van AKT. Voor meer informatie kijk op: www.sportiefalmere.nl.

Schoolfruit
De kinderen krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag een gezond
tussendoortje op school.
Het zijn de fantastische mama’s die het ‘moeilijke’ schoolfruit voor ons ( en
dus de kinderen) verzorgen!
Dank jullie wel daarvoor!

Kidsproof Almere
Oók in deze feestmaand willen we ouders & kinderen zoveel mogelijk inspireren om er lekker op uit te gaan.
Daarom hebben we onze website Kidsproof Almere weer flink gevuld met leuke tips voor boswandelingen,
warme choco-adresjes, mooie kerstmarkten, leuke kinderworkshops, speurtochten in musea, familietheatervoorstellingen en nog veel meer. Is het code geel, oranje of rood? Blijf dan heerlijk thuis, want
op Kidsproof Almere vind je ook inspiratie voor bijvoorbeeld lekkere feesthapjes en leuke kerstknutsels.
Scheidingsprogramma’s
In januari 2018 gaan weer diverse scheidingsprogramma’s voor kinderen (en hun ouders) van start. De
programma’s bieden kinderen in groepsverband de mogelijkheid om (spelenderwijs) hun ervaringen,
gevoelens en gedachten een plaats te geven. Kinderen leren omgaan met probleemsituaties en
ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Ouders worden nauw betrokken bij het programma en krijgen onder
andere handvatten voor het omschakelen van partnerschap naar collega-ouderschap. De bijeenkomsten
staan onder leiding van deskundige coaches van Zorggroep Almere en Humanitas Gezin en Verlies Almere.
Aan het volgen van de programma’s zijn GEEN kosten verbonden voor ouders en kinderen. Let op: de
programma’s zijn niet geschikt voor kinderen waarvan ouders in een complexe scheiding zijn verwikkeld!
Wilt u overleggen over een aanmelding, dan kunt u contact opnemen met Saskia Koning, Projectcoördinator
Gezin en Verlies, tel. 06 35 11 14 80 of per e-mail: s.koning@humanitas.nl.

Denkt u nog aan de 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!
Sneeuwpret
Buiten spelen in de sneeuw is leuk maar wanten en handschoenen blijven niet droog; gelukkig is er dan
een verwarming om ze te drogen.

Met vriendelijke groeten,
Team De Kameleon

