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Staking 30 mei??

Koningsspelen 2018

Wellicht heeft u het al vanuit de media vernomen,
op woensdag 30 mei is Gelderland aan de beurt
m.b.t. de estafette staking. Het team van de
Kameleon vindt het belangrijk om door te pakken,
maar dit keer niet door de kinderen naar huis te
sturen! Wij gaan deze woensdag op een
alternatieve manier staken. Dit betekent dat er bijv
een ander programma wordt gedraaid. De precieze
invulling krijgt u nog van ons te horen. U hoeft dus
geen extra opvang te regelen.
_________________________________________

IEP eindtoets groep 8

Dinsdag en woensdagochtend hebben de kinderen
van groep 8 de IEP eindtoets gemaakt. In een
(relatief) ontspannen sfeer hebben de kinderen
rustig laten zien wat ze in hun mars hebben.
Ondanks dat het advies al gegeven is, is het voor
de kinderen toch spannend wat de resultaten
zullen zijn.
_________________________________________

Winnaar poëziewedstrijd

Ik had het al eerder vermeld in de nieuwsbrief,
maar omdat de prijs zo bijzonder was wil ik er
nogmaals aandacht voor vragen. Mattijs uit groep
8 heeft bij de regionale finale de poëziewedstrijd
gewonnen. Charlotte uit groep 7 werd hierbij 3e.
Als prijs kwam Dieuwertje Blok gedichten
voordragen voor de groepen 5 t/m 8. Daarna werd
het gedicht van Mattijs live op muziek gezet. Mooi
om te zien dat onze kinderen zo creatief met taal
zijn.

_________________________________________

Wat een geweldige dag! Alles was tot in de puntjes
georganiseerd, zelfs het weer speelde mee. Samen
met de Meeuwenberg hebben teamleden, ORleden, verkeersregelaars en hulpouders gezorgd
voor een strakke organisatie, complimenten!
Uiteraard ook complimenten voor alle verenigingen
die met vrijwilligers leuke activiteiten verzorgden.
Ook ben ik trots op de kinderen die samen met
elkaar hebben gesport en gespeeld. Speciale dank
aan meester Bart-Jan die de regie had van deze
Koningsspelen.
_________________________________________

Ziek zijn mag

Ik hoor de laatste jaren steeds vaker dat kinderen
ziek op school worden ‘afgeleverd’. Uiteraard zitten
daar persoonlijke redenen achter zoals werk etc.
Toch wil ik het onder de aandacht brengen. Een
ziek kind hoort niet op school te zijn, dat heeft juist
veel aandacht nodig en tijd om ziek te zijn. Het kan
niet zo zijn dat een juf met 30 kinderen het
braaksel van een kind moet opruimen of zelfs de
wc moet schoonmaken omdat een kind met diarree
niet op tijd was. Uiteraard kunnen kinderen ook
gedurende de dag ziek worden, dat is geen
probleem. Dan proberen we u te bereiken. Maar
ziek naar school brengen, dat wilt u uw kind toch
niet aandoen?
_________________________________________

MR-verkiezingen
Gezocht: ouders die zitting willen nemen in
de medezeggenschapsraad Kameleon
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019
ontstaan er twee vacatures voor de oudergeleding
van de MR vanwege het aftreden van twee van de
huidige leden.
Wat is een MR?
De MR vormt een schakel tussen ouders, personeel
en directie. Als lid van de MR ben je actief
betrokken bij de besluitvorming over het beleid van
de Kameleon. Je praat mee over allerlei
onderwerpen die met de school en het onderwijs te
maken hebben. De directeur luistert naar de
argumenten en samen verbeter je de kwaliteit van
het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en
de arbeidsomstandigheden. De MR op een
basisschool bestaat uit een vertegenwoordiging
van personeelsleden en ouders. Op de Kameleon
bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie
ouders.
Welke bevoegdheden heeft een MR?
De schooldirecteur kan niet zomaar zijn gang gaan
op school: voor heel wat belangrijke beslissingen is
de directeur verplicht eerst de ouders en het
personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de
MR, zoals staat beschreven in de ‘Wet
Medezeggenschap op Scholen’ (WMS).
Er zijn verschillende soorten beslissingen:
• die waarover de MR eerst advies moet geven;
• die waarvoor instemming van de MR vereist is;
• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft
te informeren.
Wat levert zitting in de MR je op?
Zitting nemen in de MR is voor ouders
vrijwilligerswerk. Je doet kennis op over de
achtergronden van de school van jouw kind(eren)
en de schoolorganisatie. Je mag meedenken over
een aantal zaken die op school worden uitgevoerd,
zoals bijvoorbeeld de schooltijden, lesmethodes,
groepsindelingen enz. Je helpt mee bij het
bedenken van oplossingen als er problemen zijn.
MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over
de regels en praktijk van medezeggenschap kan
gaan als over onderhandelingen,
vergadertechnieken en strategie. Zo kun je ook
persoonlijk profijt hebben van extra training en
vaardigheden.
Wat vragen wij van jou?
• Interesse in schoolbeleid en schoolregels.
• Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden
van vergaderingen (lezen van stukken). In een
schooljaar vergadert de MR gemiddeld 6 keer. De
vergaderingen duren gemiddeld 2 uur.
• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen.
• Een kritische én open houding.

•Als je lid bent van de MR, is de zittingsduur 3
jaar. Tijdens deze periode van 3 jaar móet je kind
op school zitten.
Lijkt het je wat om de MR te komen
versterken?
Mail dan je belangstelling vóór 27 april 2018
naar ewald.hermsen@dekameleondriel.nl
Verdere procedure
Als er meer dan twee kandidaten zijn, worden er
verkiezingen georganiseerd. De verkiesbare ouders
geven in een korte motivatie aan waarom ze graag
in de MR willen. Alle ouders ontvangen in de week
van 28 mei t/m 1 juni een stembiljet en de
kandidatenlijst. Zijn er twee kandidaten, dan
worden er geen verkiezingen uitgeschreven. De
beschikbare kandidaten worden dan direct
benoemd in de nieuwe MR.
De nieuwe MR-leden ontvangen tevens een
uitnodiging voor het bijwonen van de laatste MRvergadering van het schooljaar 2017-2018. Deze
vergadering is op maandag 18 juni om 20.00 uur
op de Kameleon.
Met vriendelijke groet, de MR
_________________________________________

Gevonden voorwerpen

Komende woensdag en donderdag worden alle
gevonden voorwerpen in de hal op het podium
gelegd. Wij willen u vragen om hier even naar te
kijken. Na donderdag gaat alles weg.
_________________________________________

Einde schoolfruit

De kinderen hebben 20 weken lang mogen
genieten van heerlijk vers fruit op school. Helaas
komt er nu een einde aan dit project. Vanaf
komende week mogen de kinderen weer zelf fruit
meenemen. Wij hopen dat het ook inderdaad fruit
is. Wij proberen zoveel mogelijk een gezonde
school te zijn in voeding en beweging. Tevens wil
ik de ‘schilouders’ bedanken die wekelijks het fruit
in stukjes sneden.
_________________________________________

Hiep hiep hoera

We wensen de onderstaande kinderen alvast een
hele fijne verjaardag toe.
21 april
26 april
29 april
1 mei
2 mei

Roos groep 7
Maud groep 7
Lenn groep 3
Sofie groep 1/2a
Liselore groep 5

3 mei
Rayan groep 1/2b
3 mei
Nikki groep 7
3 mei
Job groep 3
6 mei
Menne groep 5
7 mei
Kasper groep 5
8 mei
Noor groep 5
10 mei
Fenne groep 7
10 mei
Mare groep 7
11 mei
Stijn groep 4
13 mei
Raoul groep 6
14 mei
Bo groep 1/2a
14 mei
Noa groep 1/2b
15 mei
Dani groep 1/2b
16 mei
Levina groep 7
_________________________________________

Welkom op de Kameleon

Wij heten Soufian Driouch en Jaevey Mo van harte
welkom op de Kameleon. Zij komen beide bij juf
Karin en juf Kitty in de groep. We wensen ze veel
speel- en leerplezier.
_________________________________________

Belangrijke data

27 april t/m 13 mei
Meivakantie.
14 mei
Hoofdluiscontrole.
16 mei
Meester Bart-Jan viert verjaardag in de groep.
18 mei
1e ronde keuze-cursus groep 5 t/m 8.
21 mei
Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij.
_________________________________________

Met vriendelijke groeten namens
het team van de Kameleon,
Gio Witjes.
Overig nieuws:
Sportinstuif

Gezellig bewegen in de vakantie voor kinderen van
4 t/m 12 jaar.
Wanneer: Dinsdag 8 mei
Waar: Sporthal de Helster in Elst
Tijd: 10.30 – 12.30 uur.

Diverse sportaanbieders uit de gemeente
Overbetuwe verzorgen sportclinics van ongeveer
20 minuten. Deelname kost €3,00 (incl. drinken en
een gezonde snack). Kom op tijd, de inschrijving
begint om 10.00 uur. We starten om 10.30 uur.
_________________________________________

JJ’S combifit Driel

Boksen voor kinderen vanaf 6 jaar tot 12 jaar
Dinsdag van 18.00 uur tot 18.55 uur
Zaterdag van 11.00 uur tot 11.55 uur
Waar? Zwanenbloem 18 in Driel
Waarom boksen in Driel?
De reden dat wij dit willen opzetten is deze,
Wij wonen met z’n allen in het oh zo mooie en
rustige Driel. Naast voetbal, tennis, turnen is er
verder niets voor onze jeugd.
Onze kinderen gaan
wanneer ze de lagere
school verlaten naar de
grote mensen wereld.
In de grote mensen
wereld is het allemaal niet
zo mooi als in ons mooie
Dorp.
Onze kinderen moeten
‘knokken’ om letterlijk hun
hoofd boven water te
houden, op meerdere vlakken.
Nou boksen kan ze hier wel mee helpen!
Onze lessen bestaan uit kracht, conditie,
uithoudingsvermogen, coördinatie, weerbaarheid
en als laatste agressieregulatie.
Dit alles komt tijdens onze trainingen aan bod.
Mochten we uw interesse hebben gewekt, kijk dan
even op onze site voor meer informatie.

WWW.jjscombifitdriel
_____________________________
GGD Reisvaccinaties: daar kunt
u mee op reis!
GGD geeft korting op consult voor reisvaccinaties
GGD Gelderland-Midden wil u en uw kinderen
bewust maken van de gezondheidsrisico's tijdens
uw reis. Daarom organiseren wij een speciale dag
over reisvaccinaties zaterdag 26 mei van 09.0015.00 uur. GGD’en werken samen om u zo volledig
mogelijk te adviseren over uw gezondheid op reis.
Persoonlijke aandacht, ook voor reizigers met
medische klachten, vinden wij belangrijk. Onze
gecertificeerde reisadviseurs geven u advies op
maat.

We weten dat veel mensen nog altijd
ongevaccineerd op reis gaan. Uit onderzoek blijkt
dat de helft van de Nederlanders onbeschermd op
reis gaat naar landen als Egypte, Turkije of
Kroatië. Ook reizigers die een lange reis gaan
maken of bijvoorbeeld op stage gaan naar de
Afrikaanse westkust of Azië zijn zich niet altijd
bewust van de risico´s. Daarom attenderen we u
op deze speciale dag met korting op het consult
voor reisvaccinaties.
GGD Gelderland-Midden opent haar deuren
zaterdag 26 mei van 9.00 tot 15.00 uur aan de
locatie Eusebiusbuitensingel 43 te Arnhem.
Per persoon betaal u voor een consult geen €
21,50 maar € 7,50 Gezinnen betalen voor een
consult geen
€ 49,00 maar € 25,00
Dit is exclusief de kosten voor de vaccinaties.
Meer informatie Voor het maken van een afspraak
kunt u bellen naar: 088 355 51 00 of online:
www.vggm.nl/reizen Op deze site vindt u ook meer
informatie.
GGD Reisvaccinaties: daar kunt u mee op reis!
_________________________________________

