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Open dag
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De open dag van dinsdag 8 maart is erg succesvol geweest! Een
onverwacht succes, omdat we door de onzekere toekomst van onze
school niet gerekend hadden op zoveel belangstellenden.
De hele dag door zijn er rondleidingen verzorgd en is er uitleg gegeven
over onze school en onze manier van werken. Het is fijn om te horen dat
veel ouders bewust naar De Kameleon kwamen omdat ze goede verhalen gehoord hadden en nieuwsgierig waren naar onze werkwijze met de
drie kernwaarden: Vrijheid, Zelfstandigheid en Samenwerking.
Enkele kinderen zijn direct ingeschreven, maar veel ouders wachten tot
er duidelijkheid komt over de toekomst van De Kameleon. Jammer,
maar wel begrijpelijk.
Door de drukte was er afgelopen dinsdag geen tijd om de prijzen uit te
reiken van de kleurplaten-wedstrijd voor de open dag. Dit is inmiddels in
orde gekomen. Alle winnaars hebben hun prijs ontvangen. De foto’s
staan op onze website.
Oudervragenlijst
Op 29 februari hebben alle ouders via de mail een uitnodiging ontvangen
voor het invullen van een digitale vragenlijst. Door het invullen van deze
vragenlijst kunt u uw mening geven over de kwaliteit van onze school
(zie: Laatste nieuws in Schoudercom voor meer informatie).
Tot op heden hebben redelijk wat ouders de tijd genomen om deze
vragenlijst in te vullen. Het zijn er, in tegenstelling tot vorig jaar, in elk
geval genoeg om een bruikbare analyse te kunnen maken.
Mocht het aan uw aandacht ontsnapt zijn: Het invullen van deze vragenlijst kan nog tot 29 maart!
Tussenrapportage onderzoeksjaar
Denk u nog even aan de tussenrapportage op woensdag 23 maart om
19.30 uur in De Vrijboom?
Het wordt een drukke avond met de ouders en teamleden van twee
scholen tegelijk. Ik hoop ook dat het een constructieve avond wordt die

23 maart, De Vrijboom, 19.30 uur:
Tussenrapportage onderzoeksjaar

De Kameleon
al wat meer duidelijkheid geeft over de mogelijkheden voor onze
toekomst. Er is in elk geval nog ruimte voor uw mening op deze avond.
Paasontbijt
Op donderdag 24 maart vieren we Pasen op school. We doen dit met
een Paasontbijt voor alle kinderen.
Die ochtend gaan we om 08.30 uur met de hele school in de aula
feestelijk ontbijten. Van tevoren dus niet teveel eten!
Voor dit ontbijt hoeven de kinderen niets mee te nemen. Het ontbijt
wordt verzorgd door onze oudervereniging en voor een deel gesponsord
door Albert Heijn Beuningen. Daarnaast worden de eieren gesponsord
door Remco en Agnes (ouders van 2 leerlingen van onze school).
Sponsoren bedankt! We gaan er een gezellig Paasontbijt van maken.

UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Dinsdag 19 april hebben alle kinderen van groep 1-2, dus ook de kinderen van groep 2 van juffrouw Nicolien en juffrouw Brigitte een voorstelling in het Molenhuis in Beuningen. De voorstelling heet: ‘Een ei met een
staartje’.
Wij vragen hiervoor ouders die kunnen rijden. Binnenkort komt er een
oproep op Schoudercom, waar u zich dan in kunt schrijven.
Groep 6-7
De komende maanden staan er heel wat activiteiten op het programma.
Om een beetje overzicht te krijgen hebben wij de diverse activiteiten in
de kalender op Schoudercom gezet. De dingen die voor uw kind van
belang zijn, staan in de kalender van de groep waar uw kind in zit.
Zo zijn er binnenkort de fietskeuring en het theoretisch en praktisch
verkeersexamen. U hebt daarvoor via uw kind al een brief gekregen. Via
Schoudercom houden wij u op de hoogte. Ook wanneer wij vervoer
nodig hebben, voor excursies, zullen wij u benaderen via Schoudercom.
Op deze manier bent u altijd op de hoogte van alle zaken die we met de
groep gaan ondernemen.
Onlangs hebben we besloten dat het schoolreisje van groep 7 (zij gaan
altijd met de bus naar Hellendoorn) dit jaar gaat plaatsvinden met de
hele groep. De kinderen van groep 6 van groep 6-7 gaan dus ook mee.
Op deze manier hoeven we de groep niet te splitsen, iets wat natuurlijk
ook niet logisch zou zijn. Volgend schooljaar zal dan de groep 6-7 weer
gezamenlijk gaan (dat is de huidige groep 5-6). De datum voor dit uitstapje is nog niet gepland. Zodra we de dag weten brengen wij u hiervan
op de hoogte.
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19 Groep 1-2 Voorstelling ‘Een ei met een
staartje’
Voor meer data verwijzen
we u naar de kalender in
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Op 5 april is het weer de eerste dinsdag van de maand. De gelegenheid
voor 10-minuten-gesprekken. Voortaan zullen wij u tegen die tijd in de
gelegenheid stellen om u via Schoudercom hiervoor in te schrijven.
Wanneer wij graag iemand willen spreken zullen wij contact met u opnemen om een afspraak te maken.
Meneer Justin heeft zijn stageperiode er inmiddels opzitten en hij heeft
in principe ook afscheid genomen. Toch zullen de kinderen hem zo af en
toe nog wel zien. Hij moet namelijk in het komende half jaar nog enkele
opdrachten doen en daarvoor komt hij soms bij ons op school onderzoek
doen.

