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Ontvoering groep 8

Veilige school-app

Gisteren hebben de ouders van groep 8 hun
kinderen en meester Bart-Jan verrast met een
‘ontvoering’. De kinderen werden meegenomen
richting Doornenburg. Daar hebben ze heerlijk
gekanood. Na het kanoën even naar huis om op te
frissen. ’s Avonds zijn ze lekker samen gaan
wokken. Ze hebben een leuke dag gehad, met
dank aan de ouders van groep 8.

Vanaf de start van het komende schooljaar gaan
we werken met ‘basisschool app”. Via deze app
kunnen we op een beveiligde manier met u
informatie delen. Zo kunnen de leerkrachten even
snel een foto sturen of het verzoek bij u
neerleggen om hulp. Deze app is alleen
toegankelijk voor onze ouders. Uw krijgt hier
binnenkort al bericht over, zodat u in de vakantie
de app al kunt installeren.
Vanaf vandaag stopt de Kameleon met het delen
van foto’s op facebook. Dit komt mede door de
nieuwe privacywet.
_________________________________________

Studieochtend

Afgelopen woensdag hebben we een prima
studieochtend met het team gehad. De ochtend
werd gestart met de presentaties en analyses van
de groepsresultaten. Naar aanleiding van deze
analyses krijgen de leerkrachten een goed beeld
van wat de nieuwe groep nodig heeft. Hieronder
een overzicht van de behaalde groepsresultaten.
_________________________________________

Filmfestival

Ik doe het liever niet, maar ik vind dat ik toch nog
even moet terug komen op het filmfestival. Wij
willen alle ouders en overige aanwezigen bedanken
voor hun aanwezigheid. Nog meer willen we u
bedanken voor het begrip dat het niet allemaal zo
gelopen is als wij gewend zijn op de Kameleon.
Zoals gezegd stonden wij machteloos tegenover
een organisatie die flinke steken heeft laten vallen.
Hier hebben wij van geleerd. En voor nu een dikke
streep er onder.
_________________________________________

Gebruik beeldmateriaal (AVG)

Mag ik u verzoeken om het formulier “toestemming
gebruik beeldmateriaal” nog voor de vakantie in te
leveren? Zonder uw toestemming mogen wij als
school niets aan beeldmateriaal laten zien waar uw
kind op staat. We hebben inmiddels 60% binnen.
Voor ons overzicht hebben we 100% nodig!
_________________________________________

Groep

Rekenen

Spelling

3 t/m 7

66%

71%

Begrijpend
lezen
78%

De landelijke norm is 60% voldoende. Groep 8 is
bij deze ronde niet meegenomen, omdat zij de IEP
eindtoets gemaakt hebben. Ook groep 8 scoorde
op alle drie de onderdelen boven het landelijk
gemiddelde. Resultaten om trots op te zijn.
_________________________________________

Oproep Ouderraad

Grijp je kans, er is een plekje vrij.
Kun jij goed cadeautjes inpakken, limonade
aanmaken, afwassen en kerstbomen op- en
aftuigen?
Ben jij die enthousiaste ouder die ons komt
versterken?
Wil je weten wat de OR nog meer doet en wie de
leden zijn, kijk op:

https://www.dekameleondriel.nl/or/
Vragen of aanmelden bij hildezoetbrood@gmail.com
_________________________________________

Nieuws vanuit de MR
Op 18 juni hebben we de laatste MR vergadering
van dit schooljaar gehad. Tijdens deze laatste
bijeenkomst zijn twee nieuwe MR leden gestart,
Bart de Wild (ouder) en Anke Schiebergen
(personeelslid). We heten ze van harte
welkom. Naast de vaste agendapunten, houdt de
MR zich bezig met actuele onderwerpen
die voor de school en dus ook voor de kinderen
van belang zijn. Denk hierbij aan de
Oplossingsgerichte Pestaanpak, ook wel de OPA
genoemd. Als MR worden we volledig meegenomen
in het samenwerkingstraject met de SKAR. Ook is
de laatste regionale stakingsdag besproken en
hebben we het gehad over de inzet van de extra
gelden ten behoeve van het verlagen van de
werkdruk. “stress reducerende gelden”.
De MR streeft naar openheid. Binnenkort komt er
een nieuw vergaderrooster voor komend
schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, u
bent dus van harte uitgenodigd één van de
vergaderingen bij te wonen. De notulen worden
gepubliceerd op de site van de Kameleon. Zo blijft
iedereen op de hoogte van het behalen van de
gestelde doelen, de voortgang en de
ontwikkelingen in en om de school. Wilt u graag
contact opnemen met de MR, dan kunt u één van
de ouders of leerkrachten benaderen. Of stuur een
e-mail naar MR@dekameleon.nl
_________________________________________

Hiep hiep hoera

We wensen de volgende kinderen alvast een hele
fijne verjaardag toe:
29 juni
29 juni
5 juli
9 juli
9 juli
9 juli
9 juli
11 juli
16 juli
25 juli
25 juli
26 juli
26 juli
26 juli
2 augustus
3 augustus
4 augustus
4 augustus
7 augustus

Brechtje groep 6
Ties groep 8
Sterre groep 4
Emma groep 4
Jonas groep 8
Brent groep 6
Bente groep 6
Mira groep 6
Ruben groep 1/2b
Loïs groep 7
Romijne groep 6
Fedde groep 1/2a
Isabelle groep 7
Kris groep 4
Elisa groep 3
Anouk groep 8
Mattijs groep 8
Milan groep 6
Cas groep 7

7 augustus
Senna groep 8
10 augustus Lars groep 4
11 augustus Jim groep 3
12 augustus Pepijn groep 1/2a
13 augustus Romy groep /2b
15 augustus Dunya groep 4
20 augustus Collin groep 4
20 augustus Kate groep 6
22 augustus Lieke groep 1/2a
23 augustus Stefan groep 1/2b
23 augustus Inaas groep 3
_________________________________________

Belangrijke data
3 juli
Groep 8 laat in de ochtend de musical zien aan
groep 1-2, hulpouders en oud-leerlingen.
’s Middags zijn de groepen 3 t/m 7 aan de beurt.
4 juli
’s Avonds afscheid groep 8
5 juli
Juf Jacqueline viert verjaardag in groep 5.
6 juli
Om 12.00 uur start voor alle kinderen de
zomervakantie. Ze worden op maandag 20
augustus weer welkom geheten.
_________________________________________

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

