Start schooljaar
Maandag 26 augustus was onze eerste schooldag. Wat was het fijn elkaar
weer te zien! Iedereen was goed uitgerust en had weer energie om te beginnen.

Groepsinformatieavond
Op dinsdag 17 september
van 18.30-19.30 uur is de
groepsinformatieavond.
Uw kind(eren) leiden u dan
rond hun de groep. U kunt
natuurlijk ook vragen aan
de leerkracht stellen over de
werkwijze in de groep.

Belangrijke data:
September
2 start zwemlessen groep 4
4 verkeerstuin groep 7
9 OR/MR-vergadering
17 groepsinformatieavond 18.3019.30 uur
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start Kinderboekenweek

7

OR-vergadering

In de eerste weken van het schooljaar maken de kinderen (opnieuw) kennis met elkaar en leren ze de leerkracht kennen. We herhalen regels en leren wat de gewoontes in de nieuwe groep zijn.
De eerste dagen waren warm. We hebben het tempo aangepast. Gelukkig
komt de school al uit voor het warmste moment van de dag.
U heeft de schoolkalender deze week ontvangen. Als u hem gemist hebt,
zegt u dat dan even tegen de leerkracht?
De jaarlijkse aanvulling op de schoolgids ontvangt u binnenkort digitaal.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief of over
school, laat het weten. In een gesprek kunnen we vragen beantwoorden en problemen oplossen.

Vacature MR (m/v) herhaling
De medezeggenschapsraad van
onze school heeft een nieuw lid
nodig nu Marieke Bosma van de
oudergeleding stopt per zakelijke
ouderavond in november.
Als u mee wilt praten en denken
over de organisatie en het onderwijs op school, dan is dit dè kans
voor u!
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u zich melden bij:
Francien Numan (voorzitter):

21-25 herfstvakantie
28

kijkles zwemmen groep 4

Verkeerslessen groep 7 gaan
alleen door bij voldoende
ouderhulp
Met de leerlingen van groep 7 fietsen we 7 keer per jaar naar de
verkeerstuin in Drachten om daar
de theorie en de praktijk van het
fietsen in het verkeer te leren.
We investeren veel tijd en geld in
deze verkeerslessen en hopen zo
de kinderen goed voorbereid het
verkeer in te helpen en verwachten
hierbij uw ondersteuning.
Deze lessen kunnen echter ALLEEN
doorgaan als er genoeg ouderhulp
is.
De data voor de verkeerslessen in 2019 / 2020 op de volgende woensdagen:
4 sept., 2 okt., 6 nov., 4 dec.,
22 jan., 26 febr., 27 mrt.
U heeft inmiddels via Parro een
uitnodiging ontvangen voor hulp
op 4 september

Voorstellen Linda Waanders
Maandag 26 augustus ben ik als interimdirecteur gestart op De Kameleon. Op de
eerste dag heb ik mij in alle groepen
voorgesteld. Mijn eerste indruk is positief: leuke kinderen en betrokken leerkrachten.
Ik blijf op De Kameleon tot er een nieuwe directeur is gevonden. In september
zal de sollicitatieprocedure starten.
Al 10 jaar ben ik interim-directeur en
heb ik op veel verschillende scholen gewerkt. Elke keer is het weer leuk ergens
te starten.
In principe ben ik 4 dagen op De Kameleon. Soms heb ik ook afspraken buiten
de deur. Wilt u mij spreken dan kunt u
natuurlijk kijken of ik er ben. Wilt u zeker
weten dat ik er ben en ook tijd voor u
heb, dan kunt u een afspraak maken.
Telefoon: 0512 511 942
E-mail: dekameleon@opo-furore.nl
Ik ga uit van een prettige samenwerking!
Vriendelijke groet,
Linda Waanders

