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Agenda 

 
Thema- ochtend      12 november  
Start schoolfruit     14 november  
Bliksemstage groep 7&8     15 november  
Knutselochtend Sinterklaas    16 november  
Start blok ‘beeldende vorming’ VSD  19 november  
MR vergadering      22 november  
Studiedag kinderen zijn vrij   23 november  
 
 
Thema-ochtend  
Aankomende maandag ochtend houden wij een thema-ochtend. De ochtend staat in het teken van 
‘opvoeden doen je samen’. De deur gaat open vanaf 08.20 en wij beginnen om 08.45 met de thema-
ochtend. 
U krijgt uitleg over de ontwikkeling van de sociale vaardigheden bij kinderen op onze school.  
Daarnaast krijgt u uitleg over het project ‘Als ik later groot ben’. Dit project is bedoeld om elk kind te 
helpen bij wat hij of zij later wil worden. Daarvoor heb je soms sportles, bijles, een laptop of iets anders 
nodig. Wil jij dat aanvragen? Dat kan! Zij zullen u hierover meer informatie geven.  

 
Laat deze kans niet aan u voorbij gaan! 
Wij zien u graag maandag 12 november. 

 
Start schoolfruit  
De Kameleon doet ook dit schooljaar weer mee aan het EU-Schoolfruit- 
en groenteprogramma. We starten vanaf woensdag 14 november.  
Dit betekent dat u op woensdag, donderdag en vrijdag geen gezond 
tussendoortje hoeft mee te geven aan uw kind(eren).  
De kinderen krijgen dit gezonde tussendoortje op school.  
 
 
 
Bliksemstage groep 7&8 
Op donderdag 15 november gaan de kinderen van groep 7&8 voor de eerste keer op bliksemstage. Tijdens 

de bliksemstage worden kinderen van de basisschool en het vmbo naar bedrijven gestuurd voor een korte, 

krachtige kennismaking met een aantal beroepen.  Daarbij steken ze de handen uit de mouwen: ze doen 

een ochtend lang echt ervaring op. Een echte stage dus! De bliksemstage valt binnen de normale lestijden.  

 



 
 
 
 
 

 

 
 
Kanjertraining bijwonen!! 
De ontwikkeling van sociale vaardigheden staat, naast de ontwikkeling van de basisvaardigheden, 
centraal op De Kameleon! 
Op De Kameleon zijn alle leerkrachten geschoold in het geven van "Kanjertraining".  
Door middel van de Kanjertraining leren onze kinderen: 

 omgaan met elkaar  

 conflicten oplossen 

 verminderen van pestgedrag 

 respect hebben voor zichzelf en de ander 
 
Wij willen graag de ouders en verzorgers hierbij betrekken! 
Wij nodigen u uit om mee te kijken in de klas tijdens een les Kanjertraining.  
Bij de klassen hangen intekenlijsten!  
 
 
Voorstelling Jokkenbrokken groep 3-4  
De kinderen van groep 3-4 gaan op dinsdag  20 november naar de voorstelling ‘Jokkenbrokken’ in het KAF. 
Samen met de juffen gaan ze vast een mooie voorstelling te zien krijgen. Alvast veel plezier.  
 
Ouderbijdrage 2018-2019 
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.  
 
De ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar € 25,00 per kind.  
Wij vragen u vriendelijk de ouderbijdrage vóór 1 januari 2019 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 


