Nieuwsbrief
September
Onderwijskundige plannen voor
het nieuwe schooljaar
In de bijlage van de schoolgids, die u
onlangs via de mail van ons heeft
ontvangen, treft u de belangrijkste
ontwikkelpunten voor dit schooljaar
aan. We zetten ze nog even voor u
op een rijtje:

en de ouders draagvlak is voor een
continurooster.
• Het rekenbeleidsplan, waarin vastgelegd is hoe we het rekenonderwijs
vormgeven en hoe we dit verder
willen ontwikkelen, stellen we vast
voor de komende periode.
• Voor de periode 2015 t/m 2019 stellen we een nieuw schoolplan op.
Hierin leggen we de onderwijskundige
plannen vast voor deze periode.
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Belangrijke data:
September:

We voeren de vernieuwde versie van
onze taalmethode in: Taal op Maat
• Alle kinderen oefenen extra op het
automatiseren van de rekenvaardigheden. Hiervoor gebruiken we de
rekenmaterialen van “met sprongen
vooruit”.
• We, medezeggenschapsraad en directie, onderzoeken of er onder het team

Beheerders (m/v) gevraagd in
onze Brede School De Wiken
In onze brede school hebben we
dringend behoefte aan mensen die
tegen een vrijwilligersvergoeding
onderdeel willen uitmaken van ons
team beheerders
Als je interesse hebt om aan de slag te
gaan als beheerder van brede school De
Wiken, of je hebt nog vragen hierover
dan kun je contact opnemen met Jaap
Blokzijl of bij Marten van der Kamp:

22: Vrije dag i.v.m. studiedag
team
23: Groepsinformatieavond
Oktober:
1: Vrije dag i.v.m. OPO
Furore studiedag

Jaap Blokzijl Tel: 0512-571450

Naast onze onderwijskundige plannen
vindt u in deze schoolgidsbijlage ook de
evaluatie van het afgelopen schooljaar.
De bijlage is ook te vinden op onze website: www.de-kameleon.nl

Vandalisme op schoolplein
In de zomervakantie heeft ons schoolplein een flinke opknapbeurt gehad. De
houtsnippers onder de speeltoestellen
zijn vervangen door een rubberen
ondervloer.
Groot was onze verbijstering dan ook
dat de schommel in brand was gestoken
en dat daardoor ook de rubberen valbescherming zwaar is aangetast. De brandweer was gelukkig snel ter plaatse,
zodat erger is voorkomen.
De schommel en rubberen vloer worden
zo snel mogelijk vervangen, zodat de
kinderen ook hier weer kunnen spelen.

m.vanderkamp@de-kameleon.nl
Nieuwe website
Onze website is volledig vernieuwd! We nodigen u dan ook van
harte uit om een kijkje te nemen.
Net als in het verleden vindt u de
belangrijkste informatie over
school en plaatsen we foto’s van
activiteiten.
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Blij met veel nieuwe gezichten bij ouderraad, medezeggenschapsraad en luizencontrole!
Als school kunnen we niet zonder uw hulp! Daarom zijn we heel blij met het grote aantal nieuwe
’gezichten’ in de OR, MR en ook bij de commissie die alle kinderen op luizen controleert.
Medezeggenschapsraad (MR)
Bij de MR is mevr. M. Bosma voor de vakantie al voor het eerst aangesloten tijdens de vergadering. Zij vervangt namens de ouders Elleke Roelofs die, na jaren zitting in de MR te hebben gehad, de MR verlaat. Hiermee is de MRbezetting compleet.
Ouderraad (OR)
Binnen de OR vindt de grootste verandering plaats. Gedurende het afgelopen schooljaar is langzamerhand bijna de gehele OR (vrijwillig) vervangen. Naast mevr. S. Otter die al in de OR actief was zijn de volgende ouders er bij gekomen:
M. Tromp, F. Numan, M. Spijkstra en T. Nieuwenhuis. Hier is nog plaats voor één ouder / verzorger.
Luizencommissie:
Na herhaalde oproepen hebben zich inmiddels 8 (!) nieuwe ouders / verzorgers aangemeld om de luizencontrole te
gaan doen op school, hier zijn we natuurlijk erg blij mee! Het probleem is echter nog dat niet alle acht nieuwe vrijwillig
(st)ers op hetzelfde dagdeel kunnen. De controle gaan we, zodra er zich nog een paar mensen aanmelden, verdelen
over meerdere dagen.
Hier kunnen we dus nog meer vrijwillig(st)ers gebruiken! U kunt zich aanmelden door uw naam door te
geven aan Marten van der Kamp (m.vanderkamp@de-kameleon.nl)
Ook dit schooljaar hopen we een beroep op u te mogen doen bij de verschillende activiteiten die er zoal
worden georganiseerd. Zo kunnen we er samen een leerzaam en leuk schooljaar van maken!

Groep 8 naar het politiebureau en op bosexcursie

Vast parkeerplaatsen voor de fietsen

De leerlingen van groep 8 gaan op 8 september op excursie naar het politiebureau in
Drachten. Hier krijgen de kinderen o.a. een
rondleiding door het gebouw, het cellencomplex en de vervoersmiddelen.
Op donderdag 11 september steken onze leerlingen van
groep 8 de handen uit de mouwen om in de bossen bij Beetsterzwaag / Lippenhuizen de boswachter te helpen met het
onderhoud. De ouders ontvangen binnenkort nadere informatie.

Op ons schoolplein hebben we een
vaste verdeling voor de parkeerplaatsen van de fietsen:

“Thuis in mijn huis” in groep 1 en 2

Groep 3 start met vernieuwde methode
“Veilig leren lezen”

In de groepen 1, 1/2 en 2 wordt momenteel
gewerkt over het thema “Thuis in mijn
huis”. De kinderen maken mooie werkstukken en leren veel nieuwe dingen met betrekking tot huizen en wonen.

De groepen 1 t/m 5 horen hun
fiets voor het fietsenhok te
plaatsen. De leerlingen van de
groepen 6 t/m 8 parkeren hun
tweewielers aan de voorkant
van school in de hiervoor bestemde rekken.

In groep 3 zijn we gestart met een nieuwe leesmethode,
namelijk Veilig leren lezen. Afgelopen twee weken hebben
we de letters i, k, s en m geleerd. We kunnen nu al korte
woorden lezen zoals ik, mis, kim, sim, etc. Met het klikklakboekje kunnen we zelf nieuwe woorden bedenken.
Bij het rekenen zijn we begonnen met het plaatsen van de
cijfers t/m 10 op de getallenlijn en met de plussommen t/m
5.

Letter ‘h’
De letter ‘h’ (uitgesproken als huh) staat centraal
in deze periode. De kinderen mogen voorwerpen meenemen naar school die
beginnen met de letter ‘h’ of waar de letter
‘h’ in voorkomt.

Bij het schrijven hebben we de cijfers 1 t/m 8 leren schrijven.

