Goede start schooljaar 16/17
De eerste schoolweek van het schooljaar 2016 / 2017 zit er al weer
(bijna) op! We hebben een prima start gemaakt met de kinderen op school.
Kalender: U heeft inmiddels ook de nieuwe schoolkalender gekregen met alle belangrijke data, activiteiten en informatie voor dit schooljaar. We willen Anja Stuiver—
Meijer wederom bedanken voor het maken van deze prachtige schoolkalender.

In deze nieuwsbrief o.a.:
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∗ Goede start!

Verbouwing afgerond

∗ Verbouwing afgerond

Vanaf de afgelopen meivakantie is er in ons schoolgebouw een grootscheepse verbouwing en aanpassing uitgevoerd. De gehele zomervakantie
is er keihard doorgewerkt om de klus te af te maken. De volgende verbeteringen zijn aangebracht:

∗ 15 september vrije dag
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∗ Groep 4 en 5/6 werken
met laptops
∗ Jumbo spaaractie voor De
Kameleon

Luchtklimaat
Er is een nieuw luchtventilatiesysteem door het gehele gebouw aangebracht. In iedere klas ziet u nu ‘luchtzakken’ aan het plafond hangen. Hierdoor is er veel meer
zuurstof en een schonere lucht in school.
Geluidsisolatie
In en tussen alle lokalen is geluidsisolatie aangebracht. Hierdoor is er minder geluid uit andere ruimtes te horen.
Personeelruimte
Alle medewerkers van brede school De Wiken kunnen
nu gebruik maken van de prachtige nieuwe gezamenlijke personeelsruimte.

Belangrijke data:
September:
6: Eerste zwemles groep 3 en 4

Nieuwe lokalen en kantoren
Voor de zomervakantie zijn de groepen 7 en 8 al verhuisd naar de prachtige nieuwe
lokalen in de voormalige BSO-ruimte. Hier zijn ook de nieuwe kantoren van directeur
Marten van der Kamp en Diana Wieringa (intern begeleidster) gecreëerd.
U ontvangt nog en uitnodiging voor de officiële opening zodra er meer bekend is.

8: Verkeerstuin groep 7
12: VRIJE DAG ALLE GROEPEN
27: Gekleed zwemmen
27: Groepsinformatieavond
15: Vrije dag, begin zomer-

Studiedagen / vrije dagen
Een aantal dagen in het schooljaar
hebben we studiedaqen. Op deze
dagen volgen we als team scholing
en de kinderen zijn dan vrij.

vakantie

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

(Nieuw) op onze website
U vindt foto’s en andere belangrijke informatie op onze website.
Hierop staat o.a.:

In de kalender vindt u deze data. De
eerstvolgende vrije dagen zijn:

⇒
⇒

Maandag 12 september

⇒
⇒

Maandag 24 oktober

Link naar ouderportaal
Aanmeldingsformulier
nieuwe leerlingen
Foto’s eindfilm groep 8
Foto’s spelletjesdag juli
2016
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Jumbo Spaaractie voor onze school
U kunt bij de Jumbo met het doen van uw boodschappen van woensdag 7 september t/m dinsdag
11 oktober 2016 geld sparen voor onze school! De
Jumbo keert aan het einde van de spaaractie een
mooi bedrag uit aan school, waarvan we prachtige
speel– en leermaterialen kunnen aanschaffen.
Hoe werkt de actie
Tijdens de actieperiode ontvangen klanten van Jumbo
bij elke besteding van € 10,- een schoolpunt met een
code. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl
kunnen zij heel eenvoudig de punten toewijzen aan
een deelnemende basisschool. Hoe meer punten we
als school verzamelen, hoe meer wij kunnen besteden
aan spel- en leermaterialen. Aan het einde van de actie wordt een cheque uitgereikt waarmee aankopen
(zonder of met bijbetaling) kunnen worden gedaan
Voor deze ‘Sparen voor je School’ actie stelt Jumbo
onder de deelnemende basisscholen in Drachten een
te verdelen budget van beschikbaar.
Hoe meer deelnemers, hoe beter! We hopen dat u
onze school wilt steunen door aan de spaaractie mee
te doen en ook uw familieleden en kennissen, die bij
de Jumbo hun boodschappen doen, wilt aanmoedigen
om de schoolpunten aan De Kameleon toe te wijzen.

Groepen 4 en 5/6 werken met laptops
De kinderen in groep 4
en 5/6 hebben een bevoorrechte positie op
school! Alle kinderen in
deze groepen hebben
een
e i ge n
l apto p
(chromebook) in bruikleen om mee te werken.
Snappet en Gynzy
De kinderen van groep 4 maken de opdrachten en
sommen van het reken– en spellingwerk op de laptop
in Gynzy Kids en niet meer in een werkboekje. Groep
5/6 doet dit in het programma Snappet. Deze programma’s hebben als grote voordeel dat kinderen meteen
zien of een antwoord goed of fout is, zo kan een kind
meteen proberen de fout te herstellen. Een tweede
voordeel is dat als ze klaar zijn met de les of opdracht,
de kinderen meteen verder kunnen met werk op hun
eigen niveau.
Testjaar
Dit schooljaar testen we beide programma’s en kijken
we welk programma het best bij ons past. De komende
jaren gaan ook de andere groepen hiermee aan de
slag.

Zwemdiploma behaald!
Groepsinformatieavond: uw kind legt uit!
Op dinsdag 27 september bent u van harte welkom
tijdens de groepsinformatieavond in de groep(en) van
uw kind(eren). Binnenkort ontvangt u hiervoor de uitnodiging en informatie.
Tijdens de groepsinformatieavond krijgt u informatie
over hoe er in de groep
gewerkt wordt, welke
afspraken en regels er
zijn en met welke leermiddelen er gewerkt
wordt. Uw kind legt u
graag uit hoe alles in zijn
werk gaat.

We feliciteren de volgende leerlingen
met het behalen van hun zwemdiploma:
A-diploma:
Naomi de Jong
Mumina Aden
Jaron Lootsma
B-diploma
Esmee Verhoef

