Kinderboekenweek.
Beste ouders,
Via deze Nieuwsbrief brengen wij u op
de hoogte van een aantal belangrijke
zaken.
Inloopavond
Deze avond wordt gehouden op:
dinsdag 09-10--2012
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van 18.30 – 19.30 uur
Deze avond is bedoeld voor alle ouders
en kinderen. Uw kind kan u in de klas
dan laten zien wat er zoal is, met welk
materiaal er gewerkt wordt, waar de
plaats van het kind is enz. enz. Informeel
contact met de andere ouders en de
leerkracht is dan vanzelfsprekend ook
mogelijk.
Het is tijdens dit uur wel de bedoeling dat
uw kind(eren) bij u blijft / blijven.
Deze avond is niet bedoeld om
individuele kinderen te bespreken.
Op deze avond zullen in de aula alle
gevonden voorwerpen worden
uitgestald. Wilt u a.u.b. komen kijken of
er iets van uw kind bij ligt? De kinderen
gaan zelf ook nog eens kijken en
meenemen, wat van hun is. Daarna gaat
alles weg (kledingkliko of vuilnis)!

Kamouders
In de bijlage is een oproep geplaatst
vanuit de werkgroep die zorgt voor het
“luizen-kammen”. Graag aandacht
daarvoor!
Afscheid juffrouw Thalja
Woensdag 10 oktober staan we als school
stil bij het afscheid van juffrouw Thalja.
Dat doen we ’s morgens met alle
kinderen van de Kameleon. In de aula
zullen “oud-Beundert” leerlingen allerlei
optredens verzorgen. Er wordt daar dan
ook afscheid genomen van haar met alle
kinderen.
’s Middags gaan de “oud-Beundert”
leeekrachten samen met juffrouw Thalja
lunchen. Daarna is er vanaf 16.00 – 17.30
uur een afscheidsreceptie.
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Dinsdag 2 oktober hebben we ’s middags
de Kinderboekenweek officieel geopend.
Het thema van de Kinderboekenweek is
“Hallo Wereld”. Vanaf woensdag 3
oktober wordt in elke groep aandacht
besteed aan dit thema. Hiervoor heeft
elke groep een land uitgekozen:
- Groep 1-2: Afrika
- Groep 3: Nederland
- Groep 4: Italië
- Groep 5: Zwitserland
- Groep 6: Egypte
- Groep 6-7: China
- Groep 7: Verenigde Staten
- Groep 8A: Engeland
- Groep 8B: Iran
U kunt op de inloopavond ook zien wat
er in de groep van uw kind(eren) is
gedaan aan dit thema.
Ook op de website van de school wordt
hier aandacht aan besteed.
Communicatie
Eindelijk hebben we de beschikking over
een eigen Kameleon mailadres. Dit staat
hieronder in de contactgegevens
aangegeven.
Ledenvergadering
Aanstaande woensdagavond wordt de
Ledenvergadering voor alle ouders
gehouden. Deze start om 20.00 uur.
Contactgegevens
Basisschool de Kameleon
Zanddonk 2; 6641 LT Beuningen
Postadres:
Postbus 7; 66450 AA Beuningen
024-6771501
www.dekameleonbeuningen.nl
emailadres:
info@dekameleonbeuningen.nl
twitteraccouont: @bsdeKameleon
Met vriendelijke groet
Theo van Rossum

Beste ouders, verzorgers,
Elke woensdagochtend na een schoolvakantie gaan wij alle kinderen van de Kameleon
preventief kammen tegen hoofdluis.
Zo sporen we de hoofdluis vroegtijdig op en kan verdere verspreiding over de groep(en)
worden voorkomen.
Dit is een hele klus, maar met hoe meer ouders we zijn, hoe sneller het verloopt.
Wij zijn daarom op zoek naar 2 vaste kamouders per groep die in principe elke woensdag na
een vakantie de klas van hun kind komt kammen.
Daarnaast zijn wij ook op zoek naar ouders die af en toe op woensdagochtend na een
vakantie de vaste kamouders wilen komen helpen.
Op deze manier kunnen we meer kinderen tegelijk kammen waardoor je met een uurtje
zeker klaar kunt zijn.

Dus: geef je snel op als vaste kamouder of als extra hulp!
We hebben jullie hulp hard nodig zodat ook jullie kinderen minder snel last
gaan krijgen van die kriebelige beestjes!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam……………………………….ouder van………………………………uit groep….
Geeft zich op als vaste kamouder/ Geeft zich op als hulpkamouder
E-mailadres………………………………………telefoonnummer………………………
Lever het strookje uiterlijk donderdag 11 oktober in bij de leerkracht van uw kind.
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