De school bellen
We moeten vaak storen in de groep, omdat kinderen te laat worden afgemeld.
Wilt u tussen 8.00 en 8.25 uur bellen als uw kind ziek is? Nemen we niet op, dan
kunt u het antwoordapparaat inspreken.
We worden bijna dagelijks gebeld met de vraag of we iets aan een kind willen
doorgeven. Bijvoorbeeld dat de ouder later komt of dat een kind zelf naar huis moet gaan. Deze
Roken bij de school

boodschappen doorgeven stoort in de groepen en degene die de telefoon opneemt. U moet dit zelf

Brede school De Wiken wil graag het

regelen, zonder de school te bellen.

goede voorbeeld geven voor de kinderen. De omgeving van de school
wordt daarom rookvrij.

Aanmelden bijna 4-jarigen

Wij vragen u ook om niet te roken

Wordt uw kind dit schooljaar 4 jaar meldt
u uw kind dan zo snel mogelijk aan. Wij
nodigen u dan uit voor een kennismakingsgesprek en daarna voor een intakegesprek.

Op het plein mag u niet
meer roken.

Belangrijke data:
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 kerstdiner
20 12.00 uur vrij
Kerstvakantie: 23 december t/m 3
januari
Januari 2020
6 eerste schooldag
proefzwemmen gr. 4
13 diploma zwemmen gr. 4
14 studiedag team, kinderen vrij
21 MR-vergadering

Directie De Kameleon

Dit is belangrijk, omdat wij dan weten
hoeveel kinderen er nog komen. Als het
een grote groep is, komt er een extra
groep 1.

Fietsen
Op het plein staan lijnen waarbinnen de
fietsen moeten staan. De fietsen van de
groepen 1 t/m 5 moeten binnen de groene
lijnen op het plein bij het fietsenhok. De
fietsen van de groep 6 t/m 8 binnen de
blauwe lijnen
voor de ramen.
De fietsen moeten een stevige
standaard hebben.

Het bestuur van Adenium is op zoek
naar een nieuwe directeur voor De

Kerstdiner

Kameleon. Er is een sollicitatiecom-

In de andere bijlage leest u informatie
over het kerstfeest.

missie gevormd. Het streven is om
per 1 april 2020 een nieuwe directeur te benoemen. Tot die datum
blijft Linda Waanders interimdirecteur op De Kameleon.

PBS
Na een les over eten en drinken:
Jakkes, juf wat doe jij vies! ik deed voor hoe het NIET
moest.
En eindelijk heeft NIEMAND in groep
7 meer de chocopasta van oor tot oor
zitten tijdens het eten!

Oproep luizen controle
Wij zijn op zoek vrijwilligers, ouders en/of verzorgers
die het luizenpluisteam willen versterken! We hebben
nu te weinig mensen om 200 leerlingen te kammen.
Ons motto is: vele handen maken licht werk! Het zou
erg jammer zijn als deze service gaat stoppen omdat
er geen aanmeldingen komen.
Ons doel is: 1 ouder per klas, dan zijn we met zijn allen
zo met de hele school klaar!
Natuurlijk zijn we al blij met ieder paar extra paar
handen.
We pluizen elke 1e dinsdag en/of woensdag na vakanties om 8.30 uur. We verzamelen ons boven bij de
lerarenkamer. Daar maken we een verdeling van mensen over de school. Daarna gaan we aan de slag. We
doen geen nacontroles meer.
Bedankt voor het lezen van dit bericht.
Neem bij vragen of aanmelding contact op met Anne
Pinkster of Janke van der Weg. Weet je welkom!
Vriendelijke groetjes van,
De luizenpluizers
Sinterklaas
Ook dit jaar heeft Sinterklaas een gaatje in zijn agenda
gevonden om ons te bezoeken. Op 5 december komt
hij om 8.25 uur aan. Het is belangrijk dat de kinderen
ruim op tijd aanwezig zijn, zodat ze de intocht niet
missen. Van te voren is met de kinderen afgesproken
waar ze moeten staan, ouders staan achter de kinderen. Het is belangrijk dat de weg vrij blijft, dus geen
auto´s langs de weg parkeren.
Groep 1 en 2 zijn om 12 uur vrij.
We hopen op een mooi Sinterklaasfeest!

