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Nieuws van de Kinderraad

Even voorstellen 2

Gisteren hebben een aantal kinderen van de
Kinderraad een presentatie verzorgd voor het
team. Met behulp van en PowerPoint hebben ze
aangegeven dat ze graag een keuzecursus willen
organiseren. Hierbij hadden ze al wat plannen
uitgewerkt. Zij vroegen aan het teamleden wat ze
hier van vonden én of er juffen en meesters zijn
die willen helpen met het organiseren. Het team
was unaniem enthousiast en juf Charlotte en juf
Chantal hebben aangeboden om de kinderraad te
helpen met de organisatie. Prachtig om dit zo te
zien groeien. We houden u op de hoogte van de
vorderingen.
_________________________________________

Mijn naam is Danieke van
Gogh, ik ben 21 jaar en
ben afgestudeerd
leerkracht van de Pabo.
Tijdens de Pabo ben ik
begonnen aan de
opleiding voor het geven
van gymlessen. Het
aankomende halfjaar ga ik
deze opleiding afmaken op
de Kameleon. Dit betekent
dat ik de kinderen van
groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 op de dinsdag en vrijdag
gymles ga geven. Ik zal veel verschillende
onderdelen doen in de gymlessen, zowel turn- als
spelonderdelen. Mijn ervaring tot nu toe is erg
positief en ik kijk uit naar een leuke tijd op de
Kameleon!
Voor vragen kunt u altijd bij mij of Gio terecht.
_________________________________________

Even voorstellen 1

Mijn naam is Jeroen
Dalstra (inderdaad een
Friese naam) en ik ben
38 jaar.
Ik woon samen met
mijn vriendin Minou en
onze vier kinderen in
Elst. Een paar weken
geleden ben ik op de
Kameleon begonnen in
groep 4. Hiervoor heb ik
jarenlang op een andere
school van Stichting
Batavorum in Elst, de
Elstar gewerkt.
Ik houd van lekker eten (zelf maken of uit eten) en
ik speel elke week fanatiek een potje squash met
een vriend van mij. Daarnaast spreek ik graag met
vrienden af en houd van het lezen van spannende
boeken. We kamperen graag met ons gezin en in
de zomervakantie gaan we dan ook naar Italië (het
Lago Maggiore) om daar te genieten van het
lekkere weer en eten.

___________________________________________

Nieuwe locatie SKAR

In samenwerking met de SKAR de gemeente en
een accountmanager van de semipermanente
bouw hebben we al weer een aantal nieuwe
stappen gezet. Allereerst zijn de tekeningen voor
de semipermanente bouw zo goed als klaar en
wordt er op dit moment hard gewerkt aan de
begroting. Zodra dit alles klaar is kunnen we
verder. Het streven is nog steeds om dit alles voor
de opzegtermijn van de huur aan de Fazantstraat 2
rond te krijgen.
_________________________________________

Hiep hiep hoera

We wensen de volgende kinderen alvast een hele
fijne verjaardag toe.
11 maart
Lenka groep 6
15 maart
Thijn groep 1/2a
17 maart
Yordin groep 6
19 maart
Eveline groep 1/2a
19 maart
Naomi groep 1/2b
20 maart
Kian groep 1/2b
20 maart
Jay Lo groep 6
22 maart
Aniek groep 7
23 maart
Levi groep 1/2b
_________________________________________

Belangrijke data
19 maart
Knutselmiddag Pasen groep 1-2.
22 maart
Gezamenlijke buitenspeeldag.
21 maart
Schoolvoetbal voor de meiden groep 7-8.
23 maart
Kinderraad om 14.00 uur.
_________________________________________

Met vriendelijke groeten namens
het team van de Kameleon,
Gio Witjes.
Overig nieuws:
GelrePas
Voor mensen met een laag inkomen (tot 110% van de
bijstandsnorm) is er de gratis

Bent u nog niet bekend bij ons en heeft u een laag
inkomen? Download dan het aanvraagformulier.
Ook kunt u de pas aanvragen via het team Sociaal
Domein (zie de openingstijden).
_________________________________________

Koningsdag Driel in een nieuw
jasje.
Al een geruime tijd is er met Koningsdag niets te
doen in Driel, maar daar komt nu verandering in.
Vanuit het voetbalveld hebben de activiteiten en
kantine commissie de handen ineengeslagen, zij
willen Koningsdag in Driel een nieuw leven in
blazen. We hebben het oude met het nieuwe
gecombineerd, en wij denken dat er voor iedereen
wel iets leuks te doen is.
De agenda zal er deze dag als volgt uitzien:

GelrePas. Met de GelrePas kunt u gratis of met
flinke korting deelnemen aan diverse activiteiten.
Bijvoorbeeld lid worden van een (sport)club, naar
musea of het theater gaan, recreatief zwemmen,
een cursus of muzieklessen volgen. Met uw
GelrePas kunt u ook in de gemeenten Arnhem,
Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort
en Zevenaar terecht.
Op www.gelrepas.nl staat meer informatie en het
programma. Het programma ligt ook bij het
gemeentehuis in Elst (Dorpsstraat 67) of het
Ambtshuis (Dorpsstraat 8) voor u klaar .

Aanvragen GelrePas
Begin januari ontvangen mensen met een laag
inkomen in Overbetuwe hun (nieuwe) GelrePas. Dit
zijn mensen die een uitkering van de gemeente
ontvangen. Ook krijgen mensen die gebruik
hebben gemaakt van het Persoonlijke Minima
Budget de GelrePas automatisch thuisgestuurd.

11:00 uur: verzamelen café Zeldenrust met de
versierde fiets.
± 11:15 uur: vertrek in kleine optocht naar het
voetbalveld.
12:00 uur: Schminken, wil jij een prinses zijn of
toch superman? Het kan deze dag allemaal.
13:00 uur start spelletjes voor de jong en oud.
14:00 uur start voetbalactiviteiten.
De gehele dag zal er voor de allerkleinste een
springkussen aanwezig zijn.
Voor de kinderen die het leuk vinden is er ook
ruimte voor een kleedjesmarkt, dus heb jij nog
spulletjes op zolder liggen en ben jij een goede
verkoper, kom dan naar de kleedjesmarkt.
Vanaf 16:00 uur zal Empire drive-in show aanwezig
zijn om de boel nog beter in de stemming te
krijgen.
Wij hopen dat wij jullie allemaal mogen begroeten
op 27 april 2018 op het voetbalveld, dan maken we
er samen een leuk en gezellig feestje van.
Patricia Bollaart & Joke Opperman.

_____________________________

Gym-Extra (G-Gym) bij GV
Elistha in Elst

Wilt u meer informatie over GymExtra of heeft u
vragen, dan kunt u contact opnemen door te bellen
met 0481-374090 of per email: info@elistha.nl

Lekker bewegen door in een kleine groep te
gymmen? Lenig en sterk worden? Nieuwe
vrienden maken? En de koprol leren? Pak dan je
sporttas en kom een keer op woensdagmiddag
naar gymvereniging Elistha in Elst.

Meer informatie over aangepast sporten kunt u
vinden via Uniek Sporten www.unieksporten.nl of
door contact op te nemen met Chantal Migo
(coördinator aangepast sporten)
c.migo@unieksporten.nl of 026-3523850.
________________________________________

De groep Gym-Extra is voor kinderen vanaf groep
3 die, om wat voor reden dan ook, een geringe of
grote motorische achterstand hebben ten aanzien
van hun leeftijdsgenootjes. Kinderen en jongeren
die niet mee kunnen in de gewone lessen,
bijvoorbeeld door gedragsproblemen of kleine
lichamelijke beperkingen, kunnen op
woensdagmiddag komen gymmen bij de
gymvereniging Elistha in Elst.
Bij de gymlessen wordt door een gevarieerd
aanbod met veel herhaling van basis gymnastiekoefeningen gewerkt aan het verbeteren van de
motoriek, maar ook sfeer en pret zijn belangrijk.
De lessen worden gegeven in de gymzaal van de
Kruisakkers, een veilige zaal waar je goed kunt
sporten. De les vindt plaatst onder begeleiding van
de ervaren trainster Mariana Tuinstra op woensdag
van 16.00 -17.00 uur. Kom jij ook een keer
gymmen? De eerste drie lessen zijn gratis en dan
kunnen ouders en/of verzorgers via de ramen of
langs de zijkant in de zaal naar de les kijken.

