Communicatie
Wij horen dat er verhalen de ronde doen die niet waar zijn. Bij het hek wordt daar over gepraat. Wij begrijpen dat dit vanuit zorg voor de kinderen is.
Praten bij het hek heeft niet veel zin. Je weet niet wat waar is en wat niet. Er worden ook
wel namen van kinderen genoemd. Dit is heel kwalijk. Vooral als blijkt dat er niets waar is
PBS
Wij zijn weer enthousiast begonnen met de nieuwe PBS lessen.
De komende weken richten we
ons op de gedragsverwachtingen
bij het binnenkomen, de eet en
drink momenten, de kring en de
bus.
Alle illustraties zijn inmiddels klaar!
Dank je wel Liam. Ze zijn heel
mooi geworden!

Belangrijke data:
november
4
5
6
11
18

zakelijke vergadering OR/MR
luizencontrole
staking, de kinderen zijn vrij
gekleed zwemmen groep 4
proefzwemmen groep 4
contactavond
19 contactavond
december
2 OR-vergadering
4 verkeerstuin groep 7
diplomazwemmen groep 4
5 sinterklaasviering
groep 1 en 2 om 12.00 uur vrij
9 gekleed zwemmen groep 4
17 kerstviering
20 12.00 uur vrij
Alvast noteren
24 februari 2020 is een vrije dag
voor de kinderen

Staking 6 november
Op woensdag 6 november staakt
het team van De Kameleon. In de
bijlage ziet u een brief van Adenium. Het College van Bestuur van
Adenium ondersteunt de actie.

van de verhalen. Het zal je kind maar zijn die genoemd wordt!
Heeft u vragen of zorg, ga naar de leerkracht, dan wordt het uitgezocht. Als er wat aan de
hand is, lossen we zaken op.
Aanmelden bijna 4-jarigen

Nieuwe regels aanmelding kinderen

Wordt uw kind dit schooljaar 4 jaar
meldt uw kind dan zo snel mogelijk

De regels voor aanmelden binnen de gemeente

aan. Wij nodigen u dan uit voor een
kennismakingsgesprek en daarna voor

Smallingerland zijn veranderd. Hieronder leest u
de nieuwe werkwijze:

een intakegesprek.

Uw kind is 2 jaar en 9 maanden, u ontvangt een

Dit is belangrijk, omdat wij dan weten

brief van de gemeente met daarin de aanmeldprocedure.

hoeveel kinderen er nog komen. Als
het een grote groep is, komt er een
extra groep 1.

Uw kind is 2 jaar en 10 maanden u kunt bij verschillende scholen een afspraak maken voor een
kennismakingsgesprek.
Voor uw kind 3 jaar en 6 maanden is doet u een
voorlopige aanmelding bij de basisschool van uw
keuze. U geeft de naam van de school ook door
aan de kinder– of peuteropvang. U hoort daarna
van de opvang of uw kind naar het gewone basisonderwijs kan of speciale ondersteuning nodig
heeft.

Opgave contactavond
Op 18 en/of 19 november zijn de contactavonden.
U ontvangt via Parro een uitnodiging
om u in te schrijven.
De ouders/verzorgers met meer kinderen op school ontvangen de uitnodiging eerst, zodat de gesprekken goed
aansluiten. De andere ouders ontvangen de uitnodiging een paar dagen
later.
Voor welke datum u moet reageren
komt in de uitnodiging te staan.

Uw kind is 3 jaar en 8 maanden, u ontvangt een
uitnodiging van de basisschool voor een
intakegesprek. Uw kind is bij dit gesprek aanwezig. Na dit gesprek hoort u of uw kind wordt toegelaten.

Luizencontrole
Dinsdag 5 november is er weer luizencontrole. Dit
is een service vanuit de school voor ouders door
ouders.
Als deze ouders luizen vinden, informeren zij de
leerkracht van het kind. De leerkracht neemt contact op met de ouders.
We zijn op zoek naar nieuwe ouders voor deze
service. Er zijn nu nog maar vier ouders om alle
kinderen te controleren. Wilt u helpen, kom dan
op 5 november om 8.30 uur op school.

