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Een nieuw schooljaar
Na een heerlijke welverdiende vakantie is het team
van het Kindcentrum de Kameleon met veel
energie begonnen aan het nieuwe schooljaar. De
Kinderopvang is de gehele vakantie volop in bedrijf
geweest, dat betekent dat sommige collega’s nog
een vakantie tegoed hebben. Na alle
voorbereidingen in de laatste vakantieweek waren
ook de collega’s van de school er weer helemaal
klaar voor. Fijn om de kinderen weer te mogen
begroeten, het voelt meteen weer gezellig en
vertrouwd. Zoals u heeft kunnen lezen in de
nieuwsbrief van de Vreedzame School gaan we in
de groepen de komende weken vooral aandacht
geven aan het sociale klimaat. Dit om er voor te
zorgen dat de basis goed is voor de rest van het
schooljaar. Op de Kameleon willen we de kinderen
‘zien’, ze moeten zich prettig en veilig voelen, pas
dan kan er geleerd worden. Deze week heb ik
samen met onze IB’er Anneloes alle groepen
bezocht. Mooi om te zien dat ook de (meeste)
kinderen er weer echt zin in hebben. Weer starten
in een nieuwe groep met nieuwe kansen. Dit jaar
ligt de focus voor de school naast het gebruikelijke
programma ook op de inhoudelijke samenwerking
met het Kinderdagverblijf. Zo gaan we o.a. kijken
hoe we een goede doorgaande lijn kunnen
ontwikkelen van peuter naar kleuter. Tevens gaan
we bij elke activiteit kijken hoe we dit samen
kunnen invullen voor de leeftijd van 0 t/m 13 jaar
i.p.v. 4 t/m 13 jaar. Daarnaast gaan we als school
onderzoeken hoe wij onze digitale toekomst zien.
Wat is onze visie, wat willen we onze kinderen
meegeven en wat is daarbij nodig. Dit traject
zullen we samen met onze MR doorlopen. Uiteraard
blijven we ook andere zaken zoals bijv. rekenen,
taal, IPC, Vreedzame School en Engels jaarlijks
ontwikkelen en borgen. Ik wens de kinderen, de
ouders en het team een fijn en goed jaar toe.
_________________________________________

Informatieavond
Bij een nieuw schooljaar en een nieuwe groep
hoort ook een informatieavond. Naast het
kennismaken met de leerkracht krijgt u de nodige
informatie over het komende jaar. U heeft hiervoor
een uitnodiging op papier ontvangen. Graag wil ik
u wijzen op het belang van deze avond. Ik wil u

dan ook vriendelijk verzoeken om het
opgavestrookje snel in te leveren.
_________________________________________

Gebruik beeldmateriaal

Zoals u waarschijnlijk wel weet is er vorig jaar veel
veranderd m.b.t. de privacy wetgeving. U heeft
vorig jaar of bij de inschrijving (voor nieuwe
ouders) allemaal het vernieuwde formulier m.b.t.
toestemming beeldmateriaal ingevuld. Ik ben
verplicht om u er jaarlijks op te wijzen dat u deze
toestemming te allen tijde mag veranderen.
Ook wil ik alle ouders verzoeken om zorgvuldig
met beeldmateriaal om te gaan.
_________________________________________

Schoolreis 3 oktober

In een eerste aankondiging (einde schooljaar)
heeft u kunnen lezen dat we donderdag 3 oktober
op schoolreis gaan. In deze brief hebben we u erop
gewezen dat uw kind voor dit schoolreisje een
eigen ID-bewijs (paspoort of ID-kaart) nodig heeft.
Mocht uw kind geen eigen ID hebben dan heeft u
nog de tijd om dit aan te vragen. Als dit voor u
financieel lastig is, neem dan even contact met mij
(Gio Witjes) op. De exacte locatie wordt binnenkort
in een aparte brief bekend gemaakt. We gaan in
ieder geval met de gehele school naar de zelfde
locatie.
_________________________________________

Gymtijden

Waarschijnlijk heeft u via de leerkracht al de
gymtijden ontvangen, maar hierbij nog even een
overzicht;
Groep 3 dinsdagmiddag en donderdagmiddag
Groep 4 dinsdagochtend en vrijdagochtend
Groep 5 dinsdagochtend en donderdagmiddag
Groep 6 dinsdagmiddag en vrijdagochtend
Groep 7 dinsdagochtend en vrijdagochtend
Groep 8 dinsdagochtend en vrijdagochtend
_________________________________________

Groene speelplaats
Even een update: Vorig schooljaar zijn we
geëindigd met de presentatie van het ontwerp. Dit
ontwerp was gemaakt door studenten van de
Hogeschool van Hal Larenstein in samenspraak
met de kinderen en het team. Met dit ontwerp in
de hand is er een aanvraag voor subsidie richting
de provincie Gelderland gegaan. Helaas is de

aanvraag nog niet gehonoreerd omdat de aanvraag
nog niet volledig is. Zo moet er bijv. al duidelijk
een werkplan liggen met een zeer gedetailleerde
specificatie van de te maken kosten. Deze stap
gaan we nu maken. Binnenkort gaat de werkgroep
in gesprek met de ontwerper/hovenier die de
speelplaats bij het Kinderdagverblijf heeft
aangelegd. We houden u op de hoogte van de
vorderingen.
_________________________________________

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 ronniekoster@hotmail.com.
_________________________________________

Het schoolmaatschappelijk werk
is er voor jou!

Het SMW is er speciaal voor je kind en jou als
ouder op deze school. Wanneer het even niet zo
lekker loopt, of wanneer je behoefte hebt aan
iemand die met jou en je kind meekijkt, zijn wij er!
Voorbeeld:
Mijn kind heeft binnenkort een
schoolreisje, maar ik heb niet
genoeg geld om het schoolreisje te
betalen. Weet je dat je altijd
contact op kunt nemen met het
Sociaal Kernteam bij jou in de buurt
of met mij zodat we met je mee
kunnen denken? Soms zijn er mogelijkheden zodat
uw kind wél mee kan met het schoolreisje en
samen met vriendjes en vriendinnetjes een leuke
dag kan hebben, denk bijvoorbeeld aan stichting
Leergeld.
Zoek contact met ons, we denken heel graag met
je mee, hieraan zijn geen kosten verbonden!
Ik ben Maud Willems, ervaren pedagoge en
schoolmaatschappelijk werker en ik ben op
maandag, woensdag en donderdag bereikbaar via
mwillems@stmr.nl.
_________________________________________

Mad Science

Het is bijna zo ver: Een gekke professor van Mad
Science komt binnenkort een spectaculaire science
show geven op school!

Na deze leuke &
leerzame sensatie
kunnen de leerlingen van
groep 3 t/m 8 zich
inschrijven voor onze
naschoolse wetenschapen techniekcursus.
Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke
Natuurkunde! Tijdens de 4-weekse cursus staat
elke week een ander thema centraal, met lessen
over licht en geluid, magnetisme, scheikunde, en
optische illusies.
Of Dat het neit uit mkaat in wlkee vloogdre de
ltteers in een wrood saatn, als de eretse en de
ltaatse ltteer maae op de jiutse patals saatn.
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van
data en tijden op onze website
nederland.madscience.org en klik op inschrijven.
Kosten: €49,50 per kind.
_________________________________________

Onze jarigen
We wensen de volgende kinderen een hele fijne
verjaardag toe:
23 augustus Stefan groep 4
23 augustus Inaas groep 4
26 augustus Isabella groep 8
30 augustus Imke groep 5
4 september Brent groep 6
5 september Ryan groep 3
_________________________________________

Welkom op de Kameleon

Deze week was het voor een aantal kinderen dan
eindelijk zover, ze mochten naar de ‘grote school’.
Prachtig om te zien hoe deze jongste kleuters
inmiddels hun weg aan het zoeken zijn. We wensen
Noor, Mimi en Djoy heel veel plezier toe in de
groep bij juf Kitty en juf Karin. Ook Boris, Joël en
Djoy heten we van harte welkom, zij zijn gestart
bij juf Ans.
_________________________________________

Belangrijke data

26 augustus
Hoofdluiscontrole.
30 augustus
Groepen 1-2 mogen speelgoed meenemen.
2 september
Deze week Kinderraadverkiezingen in groep 6-7-8.
3 september
Informatieavond voor alle ouders (zie uitnodiging).
10 september
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.

Nieuws vanuit de kinderopvang:
Peuteropvang de Teigetjes
In kindcentrum de Kameleon aan de Van de
Burgstraat 1 in Driel, ondernemen de peuters van
peutergroep de Teigetjes allerlei leuke en speelse
activiteiten die afgestemd worden op hun
ontwikkelingsniveau. Wij zijn 40 weken per jaar
geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30
tot 11.30 uur. De kinderen krijgen veel
persoonlijke aandacht. Wij werken samen met
school en bevorderen de doorgaande leerlijn. Ook
spelen de peuters buiten mee met de kinderen van
groep 1 en 2. De buitenruimte is recent opnieuw
ingericht en biedt de kinderen veel speel- en
ontdekplekjes. Op onze nieuwe locatie hebben we
binnen speelse ruimtes met hoeken die de
ontwikkeling van uw kind stimuleren. Momenteel is
er bij de Teigetjes geen wachtlijst.
Gratis rugzak met leesboekje
Inschrijving bij ons is gratis. Schrijft u zich in dan
ontvangt uw peuter bij plaatsing een leuk
welkomstpakket bestaande uit een voorleesboekje
van Kikker is Kikker, het luisterprentenboek Bingel
én een rugzak.

Vragen, rondleiding en uitnodiging
goochelshow
Wilt u een rondleiding of meer informatie,
bijvoorbeeld over de kosten of gemeentelijke
subsidie? Kijk voor meer informatie op
www.skar.nl/kinderopvang/peuterwerk of bel ons
via 0900 – 235 75 27 (lokaal tarief).
Graag willen wij u samen met uw peuter
vrijblijvend uitnodigen op woensdag 9 oktober
om 13.30 uur. We starten dan met een korte
rondleiding en aansluitend kunnen de kinderen
genieten van een wervelende goochelshow van
Goochelaar Joost.
_________________________________________

Step gestolen
In de vakantie is er van 1 van onze kinderen een
step meegenomen van het plein. We willen u erop
attenderen om de kinderen de fiets op slot te
zetten en een step niet onbeheerd op het plein
achter te laten.
____________________________________________________

Omgaan met beeldmateriaal
Het omgaan met beeldmateriaal van kinderen, foto
en film, heeft onze speciale aandacht. Bij aanvang
van de kindplaats vragen wij ouders om
toestemming. Deze toestemming kan op ieder
moment gewijzigd worden.
Voor elk medium wordt apart toestemming
gevraagd, denk aan sociale media,
het ouderportaal, de website en video interactie
begeleiding. Dit laatste wordt overigens alleen
ingezet na afstemming met de ouders.
Het publiceren van beeldmateriaal gebeurt dan
ook altijd met toestemming van de ouders.
We willen ook
u vragen om aandacht
voor het gebruik van
beeldmateriaal van
andere kinderen dan
uw eigen kind. Weet u
dat het filmen en/of
fotograferen tijdens
activiteiten uitsluitend mag als het voor eigen privé
gebruik is en de privacy van anderen dan het eigen
kind niet in het geding komt? Delen mag alleen in
beperkte kring, bijvoorbeeld onder familie en
vrienden. Gebruik daarom nooit beeldmateriaal
waar anderen dan het eigen kind herkenbaar in
beeld zijn om te publiceren of via sociale media te
delen. Dit geldt ook wanneer u foto’s in een
besloten Facebookgroep plaatst.
Zo beschermen we met elkaar de privacy van
kinderen!
_________________________________________

Met vriendelijke groeten namens
Kindcentrum de Kameleon,
Gio Witjes (directeur basisschool)
Tessa Murre (teamleider Skar).

