Beste ouders,
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Na een aantal weken keihard werken
zijn we als De Kameleon gestart in
een “nieuw schoolgebouw”. Het ziet
er fris en opgeruimd uit.
Vanochtend hebben we een prima
opening van het nieuwe schooljaar
gehad.
Als aandenken hieraan krijgen alle
kinderen een echte Kameleontas!
We hebben van veel ouders die
aanwezig waren, positieve reacties
gekregen.
Dat is mooi. En nu moeten we er met
ons allen voor zorgen dat het ook zo
mooi en opgeruimd blijft!
Schooljaar 2012 - 2013
Het gevolg van alle activiteiten die
ontplooid zijn om het gebouw op tijd
goed ingericht te krijgen, is dat we
niet op tijd de benodigde informatie
voor de ouders klaar hebben en
hebben kunnen doorgeven.
Zo spoedig mogelijk verschijnt de
bijlage van de schoolgids met daarin
alle (praktische) informatie voor
schooljaar 2012 – 2013.
Nu al wel vast wat informatie:
- Overblijven
Het overblijven wordt dit jaar
geregeld door de oudergroep die dit
de afgelopen jaren heeft verzorgd op
de Beundert. Het was gemakkelijk om

deze organisatie zo voort te zetten.
Daarbij komt dat het overblijven op
deze manier goedkoper is, dan het
werken met Kido. Het overblijven
kost € 1,40 per keer. Voor drinken
moet € 0,20 betaald worden. Dit geld
moeten de kinderen meenemen. U
kunt dit het beste met het brood (en
eventueel drinken) meegeven.
’s Morgens inventariseert de
leerkracht wie er overblijven. Dit
wordt aan de betrokken ouders
doorgegeven.
- Inlooptijden
Al voor de vakantie is aangegeven dat
om 08.20 en 13.05 uur het carillon
gaat spelen. Dat betekent dat de
kinderen dan naar binnen kunnen
gaan. Om uiterlijk 09.30 en 13.15 uur
starten dan de lessen.
Vóór die tijd hoeven de kinderen dus
niet de speelplaats op. Vooral voor de
middagpauze is dat van belang. Tot
13.05 is de speelplaats voor de
kinderen die overblijven. De
overblijfouders kunnen dan beter
zicht houden op deze groep kinderen.
Door dit gegeven is het niet nodig dat
er voor schooltijd gesurveilleerd
wordt.
- Materialen op de speelplaats
Een aantal kinderen komt met
skeelers, waveborden en/of skeelers
naar school. Dat is prima. Binnen het
gebouw is er echter geen ruimte om
dit allemaal op een fatsoenlijke
manier een plek te geven.
Dat is de reden dat deze kinderen hun
rollend materiaal opbergen buiten in
de hoek bij groep 8. Op die manier
kunnen we er ook voor zorgen dat de

school er tijdens de lestijden netjes
uitziet.
Tijdens de pauze wordt er op de
speelplaats niet gevoetbald. Wel
mogen er andere balspellen gespeeld
worden. De leerkrachten bespreken
dit ook met de kinderen. Ook zullen
zij met de kinderen bespreken welke
speelmogelijkheden er zijn.

We hopen er met ons allen een heel
prima jaar van te maken. De start
vanmorgen was veelbelovend.

Met vriendelijke groet
Theo van Rossum

Voor de ouders die het nog niet
weten: De Kameleon is bereikbaar
onder nummer 024-6771501.

