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Een nieuw schooljaar met de
SKAR
De heerlijke vakantie zit er weer op en we mogen
weer. Ik hoop dat u allen ook van een goede
vakantie heeft kunnen genieten. De afgelopen
week is het team van de Kameleon en het team
van de SKAR druk geweest met het inrichten van
de lokalen. De SKAR heeft nu de Voorschoolse- en
Buitenschoolse opvang (VSO en BSO) in het
gebouw van de Kameleon. Eén BSO-groep zit in
het oude lokaal van groep 3 en één BSO-groep zit
in de hal. We hebben de hal even provisorisch
ingericht met de spullen die er zijn. Het plan is om
hier later meer eenheid in te krijgen, zodat we een
uitdagend speel- en leerplein hebben. Tevens start
de SKAR met een aantal dagdelen peuterwerk. Dit
zal ook in het oude lokaal van groep 3 zijn. Groep
3 schuift een lokaal terug naar het oude BSOlokaal. Deze verschuiving heeft te maken met de
uitbreidingsplannen voor de dagopvang van de
SKAR. De nieuwbouw hiervoor komt aan het
nieuwe lokaal van de SKAR, zodat het mooi bij
elkaar gesitueerd is. Uiteraard houden we u op de
hoogte van de vorderingen.
Verder in deze nieuwsbrief nuttige informatie voor
de start van het schooljaar.
_________________________________________

Gymtijden
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di 13.45 en do 13.00
di 9.15 en do 13.45
di 8.30 en vrij 8.30
di 13.00 en vrij 9.15
di 10.45 en vrij 10.00
ma 10.45 en vrij 10.45

vandaag meegekregen. Uiteraard is er voor
gescheiden ouders een extra exemplaar. Vraag hier
gerust om.
_________________________________________

Informatieavond

Noteert u alvast in uw agenda: op donderdag 6
september bent u van harte welkom in de groep
van uw kind. Deze avond start om 19.30 uur. U
krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging.
_________________________________________

Afscheid juf Charlotte

Juf Charlotte zal op donderdag 30 augustus
afscheid nemen van de Kameleon. We hebben voor
deze dag een speciaal programma in elkaar gezet
waar ik nu nog niets over mag vertellen. Wat ik wel
mag vertellen is dat wij u van harte willen
uitnodigen (als u in de mogelijkheid bent) om de
afsluiting van deze dag bij te wonen. Deze
afsluiting wordt verzorgd door alle kinderen en
vindt bij goed weer plaats op het grote speelplein.
Rond 15.00 uur zal de voorstelling afgelopen zijn
en kunt u (informeel) afscheid van Charlotte
nemen. Mocht u deze middag niet in de
mogelijkheid zijn en wilt u Charlotte toch even
persoonlijk bedanken, dan kunt u ’s morgens of ’s
middags gerust even binnenlopen. Charlotte werkt
op maandag, donderdag en vrijdag. Haar laatste
werkdag is maandag 27 augustus.
_________________________________________

Krentenbaard

Er is bij één van onze leerlingen krentenbaard
gesignaleerd. Deze leerling wordt er al voor
behandeld. Houdt u even uw eigen kinderen goed
in de gaten.
_________________________________________

Hiep hiep hoera

__________________________________

We wensen de volgende kinderen een hele fijne
verjaardag toe.

In de bijlage ontvangt u de digitale versie van de
activiteitenkalender 2018-2019. Op deze kalender
staan de vakanties, feesten en andere
gebeurtenissen die met de school te maken
hebben. Tevens staan de geplande studiedagen
vermeld, op deze dagen zijn de kinderen vrij. De
papieren versie van de kalender heeft uw kind

20 augustus Collin groep 5
20 augustus Kate groep 7
22 augustus Lieke groep 3
23 augustus Stefan groep 3
23 augustus Inaas groep 3
26 augustus Isabella groep 7
30 augustus Imke groep 4
_________________________________________

Activiteitenkalender 2018-2019

Welkom op de Kameleon
Ook dit schooljaar zijn er weer veel kinderen die
starten op de Kameleon. We wensen onderstaande
kinderen heel veel succes en plezier:
Wout Blom
groep 1-2B
Boet Molenaar
groep 1-2B
Sven Smids
groep 1-2B
Yoeri Willemsen
groep 1-2B
Fadi Hamdaoui
groep 1-2B
Ahmad Jasim
groep 5
Mohammed Jasim
groep 5
Emin Doetajev
groep 7
Aurelia Busser
groep 8
_________________________________________

Belangrijke data

27 augustus
Hoofdluiscontrole
30 augustus
Afscheid van juf Charlotte
3 september
Verkiezing Kinderraad
6 september
Informatieavond
_________________________________________

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

Nieuws uit het dorp:
Informatiebijeenkomst
Stichting Driel-Polen
Op donderdag 30 augustus a.s. om 20.00 uur
organiseert de Stichting Driel-Polen in nauwe
samenwerking met de basisscholen de
Meeuwenberg en de Kameleon voor ouders van
leerlingen een informatie bijeenkomst in de RK
kerk te Driel waar ook het Informatiecentrum de
Polen van Driel gevestigd is. Deze bijeenkomst is
ook toegankelijk voor andere belangstellenden uit
Driel of omliggende gemeenten.
De Drielse gemeenschap is sinds september 1944
nauw verbonden met de geschiedenis van de 1st
Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade. Op
verschillende plekken komt dit tot uitdrukking. Het
Polenplein, het Sosabowskiplein, de Casimirstraat,
de 2 monumenten op het Polenplein, een boom in
de tuin van de Cunerahof en nog diverse andere
plekken in het dorp of directe omgeving. Maar ook
de kleuren van de kleding van de voetbalclub RKSV
Driel, zij vertegenwoordigen de kleuren van de
Poolse vlag met op het shirt een embleem van een
parachutist.
De jaarlijkse herdenking in september zal voor de
recent in Driel gevestigde inwoners wellicht nog
niet bekend zijn. Leerlingen van de basisscholen
hebben vanaf 1946 een bijdrage geleverd door
mee te zingen in een koortje en/of als onderdeel
van een voetbalteam van RKSV Driel bloemen te
leggen. Deze deelname aan de herdenking wordt
door de aanwezigen en Stichting Driel-Polen zeer
gewaardeerd.
Over de geschiedenis van het ontstaan van de
nauwe banden met de leden van de brigade, hun
nabestaanden en andere betrokkenen wil de
Stichting Driel-Polen graag zoveel mogelijk
geïnteresseerden informeren. Daarvoor nodigen zij
u van harte uit om op donderdag 30 augustus om
20.00 uur in de RK Kerk aanwezig te zijn.
Op deze avond komen aan de orde: de
geschiedenis van de 1ste Poolse Onafhankelijke
Parachutistenbrigade; de jaarlijkse herdenkingen
en de contacten tussen Driel, de brigade en Polen
in het algemeen;
Wilt u de informatie bijeenkomst bijwonen dan
nodigen wij u van harte uit.
Om een inschatting van het aantal aanwezigen te
kunnen maken vinden wij het prettig als u uw
komst meldt. Dat kan via info@driel-polen.nl of via
06 22343578

