Opening ‘Bibliotheek op school’ en Kinderboekenweek
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Op woensdag oktober openen we samen met Het Mozaïek de kinderboekenweek èn onze gloednieuwe ‘Bibliotheek op school’! Op school vinden we lezen en leesplezier enorm belangrijk voor de ontwikkeling van de
kinderen.
Bibliobus gestopt
Tot nu toe gingen onze leerlingen vanaf groep 6 naar de bibliobus. De bus is vervangen voor het project vanuit de bibliotheek ‘Bibliotheek op school’. In het nieuwe
groepslokaal aan de voorkant van ons gebouw delen we nu met Het Mozaïek een
prachtige bibliotheek, gevuld met aantrekkelijke boeken.
Bieb-Hulp gevraagd m/v
Voor de schoolbibliotheek zijn we op zoek naar ouder, verzorgers, opa’s, oma’s of
andere mensen die willen helpen met het uitlenen en innemen van de boeken. We
laten de kinderen per groep en om de week (ene week wel / andere niet) naar de
bibliotheek gaan om boeken uit te zoeken. De openingstijden zijn:
Maandag:

8:30—11:00 uur
13:00—15:00 uur

Woensdag

8:30—11:00 uur

Uiteraard krijgt u eerst een goede uitleg over de gang van zaken in de bibliotheek.
Voor meer informatie en/of aanmelden als vrijwillig(st)er kunt u zich richten tot
Marrit Bosch of Marten van der Kamp.

Opening Kinderboekenweek

Belangrijke data:

De schoolbibliotheek wordt tijdens de opening van de Kinderboekenweek geopend. Het thema is dit jaar “voor altijd jong”
en de opa’s en oma’s staan centraal! De kinderen mogen 5
oktober verkleed als opa of oma op school komen.

Oktober:
5: Opening bibliotheek en kinder
boekenweek
6: Verkeerstuin groep 7
11: Kijkles zwemmen
11: Groepsinformatieavond
24: Vrije dag alle groepen

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

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

Maandag 24 oktober

Voorzitter
Medezeggenschapsraad
Gevraagd
Denkt u graag mee met school en wilt u
ons helpen onze school nog verder te verbeteren…? Dan zoeken we U!
De MR zoekt voor het schooljaar 17/18
een voorzitter. Informatie kan worden
opgevraagd bij Marten van der Kamp of
Corine Wierema (de huidige voorzitter)
via:
mr@de-kameleon.nl
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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.

Schoenendozen gezocht / gevraagd
In onze kleutergroepen (1 en 2) hebben we
dringend behoefte aan schoenendozen. De
kinderen gaan een logeerkoffer maken en
hiervoor hebben we de dozen nodig.
Als u een schoenendoos voor ons heeft kunt u die
inleveren bij de leerkrachten van de groepen 1/2.

Gratis fruit en en groente op school!!!
Vanaf 8 november krijgen alle kinderen
weer 10 weken lang gratis fruit en groente
op school op de dinsdag, woensdag en
donderdag.
We zijn dit jaar, net als in het schooljaar 2014 /
2015, wederom ingeloot voor de EU schoolfruitactie. We nemen hieraan als school deel, omdat
we een gezonde leefstijl heel belangrijk vinden.

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.

Zwemdiploma behaald!
Groepsinformatieavond: uw kind legt uit!

We feliciteren de volgende leerlingen
met het behalen van hun zwemdiploma:

Op dinsdag 11 oktober bent u van harte welkom
tijdens de groepsinformatieavond in de groep(en) van
uw kind(eren). Binnenkort ontvangt u hiervoor de uitnodiging en informatie.

A-diploma:

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.
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