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Agenda 
 
Thema ochtend    29 januari 
OR vergadering    6 februari 
Jaarvergadering MR-OR  7 februari 
Studiedag/ kinderen vrij  12 februari 
Rapporten mee    19 februari 
Voorjaarsvakantie    26 februari t/m 2 maart 
 
Thema ochtend  
Aankomende maandagochtend verzorgen wij een thema-ochtend over de rapporten en de 
rapportgesprekken. U krijgt informatie en kunt u vragen stellen. De thema-ochtend is van 08.30 tot 09.30 in 
het wereldlokaal. Er is natuurlijk ook koffie, thee en wat lekkers. Wij hopen dat u erbij bent. Kijk voor de 
uitnodiging in de bijlage.  

 
Jaarvergadering MR-OR 
Op woensdag 7 februari vindt de jaarlijkse MR-OR vergadering plaats. De vergadering begint om 19.30 uur 
en duurt tot ongeveer 21.00. In de vergadering krijgt u informatie over de ontwikkelingen op De Kameleon, 
presenteren OR en MR hun plannen en geven zij een verantwoording van afgelopen schooljaar. Tevens 
komt er iemand van de Groene Gezonde Verbinding voorlichting geven.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

- 19.30- 20.15 jaarvergadering 
- 20.15- 20.30 pauze  
- 20.30- 21.00 voorlichting over de Groene Gezonde Verbinding 

 
Er volgt nog een uitnodiging voor deze avond!  
 
Daarnaast zijn de OR en MR op zoek naar nieuwe leden. Aan het einde van dit schooljaar zullen helaas 2 
ouders stoppen met hun werkzaamheden. Wij zien nieuwe leden graag komen.  
 



 
 
 
 
 

 

Toetsperiode 
De toetsperiode is bijna voorbij. Komende dagen staan er nog inhaaltoetsen op het programma voor 
kinderen die afwezig waren.   
 
Mededelingen  

 Aankomende maandag gaat de Verlengde Schooldag gewoon weer door. Dit betekent dat de 
kinderen van groepen 3 t/m 8 tot 15.00 les hebben.  

 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).  

 Wij willen u vriendelijk vragen om aan school door te geven als u een nieuw telefoonnummer heeft. 
Zo blijft u bereikbaar mocht dit nodig zijn.  

 Voor alle ouders van kinderen in groep 7 of 8: In de bijlage vindt u een uitnodiging voor een 
voorlichting op de middelbare scholengemeenschap De Meergronden. Zij nodigen kinderen uit om 
op een speelse manier kennis te maken met tweetalig onderwijs.  

 
 
Ouderbijdrage 
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 
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