Sinterklaasviering op 5 december
Ook dit jaar heeft Sinterklaas tijd gevonden in zijn drukke agenda om op
onze school te komen! Maandag 5 december halen we Sinterklaas op feestelijke wijze binnen rond de klok van 8:30 uur.
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Na de intocht gaat Sinterklaas bij alle groepen langs. Iedere klas heeft een leuk programma voor Sinterklaas voorbereid. Zo zijn er kinderen die mooie kunstjes laten
zien of een mooie tekening hebben genaakt. Als de Pieten onderweg de cadeautjes
niet verliezen, is er voor ieder kind een mooi cadeau!
Continurooster
Op maandag 5 december werken
we volgens het continurooster: de
schooldag duurt van 8:30 tot
14:00 uur. Alle kinderen moeten die
dag een lunchpakket meenemen.
Tussen de middag eten de kinderen
in de eigen klas met de eigen juf of
meester en spelen buiten op het
plein.

Kerstdiner op school

Belangrijke data:
December:
1: Diploma zwemmen
5: Sinterklaasviering
8: Verkeerstuin groep 7
20: Kerstviering
23: Vrije middag groep 5 t/m 8 en
start kerstvakantie om 11:45 uur

Alle belangrijke data vindt u
op de schoolkalender en ook
in ons ouderportaal!

Op dinsdag 20 december houden we weer een kerstdiner voor
alle kinderen. Voor dit diner
vragen we uw medewerking: ieder
kind mag een lekker gerecht meenemen voor het buffet in de klas.
Continurooster
Op dinsdag 20 december werken
we ook met een continurooster,
zodat de kinderen na schooltijd
alle tijd hebben zich goed voor te
bereiden op het kerstbuffet en u
kunnen helpen met het maken van
de heerlijke gerechten.
U ontvangt binnenkort de uigebreide informatie over deze hele gezellige
viering.

Juf Jennie en Wendy Boomsma
spelen de sterren van de hemel bij
sprookje
Ieder jaar gaan de groepen 5 t/m 8 naar het
sprookje, georganiseerd door de Vereniging
voor Openbaar Onderwijs, in de Lawei. Dit
sprookje is ter ere van Sinterklaas.
Dit jaar was het sprookje extra bijzonder:
Wendy Boomsma, leerling uit groep 8, en juf
Jennie Bijlsma hadden allebei een rol in het
sprookje!
Wendy en juf Jennie deden dat met glans, ze
speelden prachtig!
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Ouderportaal geeft veel informatie!
We vinden het belangrijk om u goed te informeren over de gang van zaken op school en de ontwikkeling van uw kind. Daarom hebben we
sinds een aantal jaren als EERSTE school in
Drachten een ouderportaal.
Wat ziet u?
Op uw ouderportaal ziet u uiteraard alleen gegevens
van uw eigen kind(eren). Dit zijn o.a. naast uw contactgegevens, belangrijke activiteiten van school, maar
ook vanaf groep 3 de toetsresultaten op de methodetoetsen en citotoetsen (2x per jaar). In februari en juli
ziet u ook het rapport van uw kind.
We rekenen er op dat u op uw portaal kijkt
Tijdens de contact- en rapportgesprekken rekenen we
er op dat u via het ouderportaal op de hoogte bent
van de voortgang van uw kind(eren). Zo kunnen we
tijdens de 10-minutengesprekken meer ingaan op uw
vragen.
Wijzigen gegevens
Via het ouderportaal kunt u makkelijk wijzigingen
doorgeven van uw contactgegevens. Het is voor ons
erg belangrijk dat we uw juiste gegevens hebben!
Inloggen
U heeft hiervoor in het verleden inlogcodes ontvangen.
Als u die niet (meer) heeft, kunt u dit mailen naar:
m.vanderkamp@opo-furore.nl
U kunt inloggen via de link op onze website www.dekameleon.nl of via onderstaande link:
https://ouders.parnassys.net

Jumbo-actie levert €505 op!
We willen een ieder die bij de Jumbo heeft gespaard
voor onze school hartelijk bedanken! We hebben van
de Jumbo €505,- gekregen en zullen dit goed gaan besteden aan speelmateriaal voor de kinderen.

Contant sparen voor de schoolreizen
U kunt weer contant sparen voor het
schoolreisje en het schoolfonds. Dit kan bij
de ouderraad op:

Vrijdag 13 januari van 8.20—8.45 uur in
de grote hal beneden.

Fietsen parkeren
op het plein
Om te zorgen dat het schoolplein nòg meer als
speelplein kan worden gebruikt, is het belangrijk dat de fietsen op de goede manier worden
geparkeerd!
De volgende regels gelden op school voor het
parkeren van fietsen op school:
• De groepen 1 t/m 5 parkeren hun fiets bij het fietsenhok
• Groepen 6 t/m 8 zetten hun fiets voor het schoolgebouw neer, zo dicht mogelijk tegen het gebouw
aan, voorbij de palen.
• Deuren vrijhouden: parkeer je fiets niet voor een
deur (=vluchtweg)
Binnenkort schilderen we duidelijke parkeervakken
voor de fietsen op het
plein.

Zwemdiploma behaald!
We feliciteren de volgende leerling met
het behalen van het zwemdiploma:
A-diploma:
Sophia Yaqoebi
Kijana Scholz
Dylano
Sem Numan
Astrid Lootsma
B-diploma:
Jeffrey Jongedijk
Noa Ninthe Varwijk

