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Aanbouw kinderdagverblijf
Met trots kunnen we u vertellen dat er in de
carnavalsvakantie gestart gaat worden met de
aanbouw voor het kinderdagverblijf van de Skar.
Dit wordt een semi-permanente aanbouw voor
twee groepen dagopvang. In de vakantie vinden de
grondwerkzaamheden plaats, zodat wij daar geen
overlast van hebben. Op maandag 11 maart zal het
een groot spektakel worden, want dan worden de
units met een kraan op de plaats getild. In de
weken daarna wordt alles afgemonteerd zodat op
dinsdag 23 april de kinderopvang van de Skar
volledig bij de Kameleon is gehuisvest.
Samenwerken wordt dan nog gemakkelijker. Fijn
dat we met deze samenwerking de kinderopvang in
Driel hebben kunnen behouden.
_________________________________________

Fietsen stallen

Vanaf volgende week donderdag moeten de
kinderen hun fietsen allemaal stallen bij de stalling
van de groepen 1 t/m 3. I.v.m. de aanbouw
worden de fietsenrekken van de groepen 4 t/m 8
daar bij geplaatst. Wilt u met uw kinderen
bespreken dat de fietsen in/tussen de rekken
moeten. In een later stadium gaan we kijken hoe
we het schoolplein gaan herinrichten en waar de
fietsen gestald moeten worden.
_________________________________________

Vernieuwde hal

Wat leuk om te zien dat de kinderen enthousiast
reageren op de vernieuwde hal. Ze werken er
graag. Ook de BSO-kinderen zijn er blij mee. Ze
spelen volop op het podium en eten gezellig aan de
grote tafels. Fijn ook om van ouders te horen dat
ze het een mooie en prettige ruimte vinden.
Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat dit niet
mogelijk was geweest zonder de samenwerking
met de Skar. Zij hebben het geheel gefinancierd.
Dit is een mooi voorbeeld van samen optrekken en
daar de voordelen van zien voor beide partijen.
_________________________________________

Ingang groep 3-4-5

Tijdens de bouwwerkzaamheden is de ingang bij de
groepen 3-4-5 afgesloten. Om de verkeersstroom
bij binnenkomst goed te verdelen willen we u het

volgende verzoeken. De kinderen van de groepen 1
t/m 4 komen ’s morgens en ’s middags via de
hoofdingang naar binnen. De kinderen van de
groepen 5 t/m 8 komen via de ingang bij groep 8
naar binnen. Na de meivakantie kan elke groep zijn
eigen ingang weer gebruiken.
_________________________________________

Vakantierooster 2019-2020

In de vorige nieuwsbrief heb ik het vakantierooster
2019-2020 met u gedeeld. Hierbij ben ik vergeten
om de zomervakantie te vermelden. Hierbij het
volledige rooster:
Herfstvakantie
14 t/m 18 okt. 2019
Kerstvakantie
23 dec. 2019 t/m 3 jan 2020
Carnaval
24 t/m 28 febr. 2020
2e Paasdag
13 april 2020
Meivakantie
27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart
21 en 22 mei 2020
2e Pinksterdag
1 juni 2020
Zomervakantie
13 juli t/m 21 aug 2020
Studiedagen
10 september 2019 en
14 november 2019
_________________________________________

Hiep hiep hoera

We wensen de volgende kinderen een hele fijne
verjaardag toe.
21 februari
Yasmina groep 3
24 februari
Bryan groep 8
1 maart
Hannah groep 8
2 maart
Anouk groep 7
4 maart
Ashley groep 7
5 maart
Madelief groep 5
6 maart
Daantje groep 8
9 maart
Laurens groep 5
10 maart
Jeroen groep 1/2a
11 maart
Lenka groep 7
15 maart
Thijn groep 3
_________________________________________

Belangrijke data

26 februari
Rapportgesprekken
1 maart
Ochtend Carnaval op school. Daarna
Carnavalsvakantie, alle kinderen om 12.00 uur vrij.
________________________________________

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

