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01
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Rapportgesprekken

Week van de Poëzie

Op de Kameleon vinden wij het voeren van
gesprekken met kinderen erg belangrijk. Kinderen
kunnen zelf heel goed aangeven wat ze goed
kunnen en wat ze nog lastig vinden. Dit kan op
cognitief gebied zijn, maar zeker ook op sociaal
emotioneel gebied. In alle groepen worden dit
soort gesprekken gevoerd. Zo voeren we in de
groepen 7 en 8 ook de rapportgesprekken samen
met de kinderen en de ouders. Wij willen dit gaan
uitbreiden naar groep 6. Maandag krijgen alle
kinderen (behalve groep 8) de uitnodiging voor
deze gesprekken mee naar huis. De ouders van de
kinderen in groep 6 t/m 8 komen dus samen met
hun kind naar de gesprekken.
_________________________________________

Op 25 januari start ook de week van de poëzie.
Omdat dit samenvalt met de Nationale
Voorleesdagen hebben we besloten om hier 26-22018 t/m 2-3-2018 aandacht aan te
besteden. Tijdens deze week zullen er in de
groepen 5 t/m 8 leuke activiteiten m.b.t. poëzie
plaats vinden.

Bestellen schoolfoto’s

U wilt toch ook dat op school de kans op
luizenverspreiding minimaal wordt? Geeft u zich
dan op voor luizenmoeder. Het vergt een minimale
tijdsinvestering na elke vakantie. Nu gebeurt dit
telkens op de maandag, maar indien nodig kunnen
we dit ook verschuiven naar een andere dag
waarop misschien meer ouders kunnen. Als er van
elke groep 2 ouders zijn, dan is de controle binnen
een uur gebeurd. U kunt zich opgeven bij de juf of
meester van uw kind, Sabine Evers (moeder Raul,
Jochem en Oscar) of bij ondergetekende.
_________________________________________

Graag willen we u nog even helpen herinneren aan
de bestelling van de schoolfoto’s. Heeft u dit nog
niet gedaan, dan heeft u nog enkele dagen de tijd.
_________________________________________

De Nationale Voorleesdagen
Woensdag 24 januari zijn de nationale
voorleesdagen gestart. Elk jaar is dit weer een
moment om het extra voorlezen onder de aandacht
te brengen. Wij hebben in deze periode leuke
activiteiten in alle groepen. Vandaag mochten alle
kinderen van thuis een ontbijtje meenemen. Dit
hebben we gezellig tijdens het voorleesontbijt
gegeten.
Woensdag 31-1 mogen alle kinderen hun
lievelingsboek meenemen en daar gaan we een
activiteit mee doen. Verder worden er iedere dag
een leuke activiteiten gedaan m.b.t. de Nationale
Voorleesdagen. Dit zal duren tot vrijdag 2-2-2018.
dan sluiten de Nationale Voorleesdagen in iedere
groep op een leuke manier af.

_________________________________________

Gezocht luizenmoeders!

Scholing TSO-ouders
Deze week zijn de TSO-ouders gestart met de
scholing van de Vreedzame School. Tijdens deze
cursus worden de uitgangspunten van de
Vreedzame School besproken. Tevens wordt er
geoefend met het oplossen van conflicten, het
geven van opstekers, etc. Zo wordt de doorgaande
lijn van de school en de TSO nog sterker.
_________________________________________

Welkom op de Kameleon
Op dit moment is Isis van den Hoogen aan het
oefenen in groep 1-2A bij juf Miranda en juf Ans.
Zij zal na de carnavals vakantie volledig gaan
starten. We wensen Isis heel veel speel- en
leerplezier bij ons op de Kameleon.
_________________________________________

___________________________________________

Hiep hiep hoera
We wensen de onderstaande kinderen alvast een
hele fijne verjaardag toe.
29 januari
Farah groep 5
1 februari
Bart groep 5
1 februari
Charlotte groep 7
3 februari
Raf groep 6
4 februari
Jairo groep 3
5 februari
Ayden groep 3
6 februari
Evi groep 8
7 februari
Isabeau groep 1/2a
_________________________________________

Belangrijke data
2 februari
Inleveren briefjes 10-minuten gesprekken.
8 februari
Rapporten mee.
9 februari
’s Ochtends carnaval. Alle kinderen zijn om 12.00
uit.
12 t/m 16 februari
Carnavalsvakantie.
20 februari en 1 maart
Rapportgesprekken.
_________________________________________

Met vriendelijke groeten namens
het team van de Kameleon,
Gio Witjes.

