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Op woensdag 22 januari is de eerste Kamele-on-stage gehouden. De
optredens van de kinderen uit de groepen 1-2, 5 en 7 waren een groot
succes. Ook het lied van een leerling uit groep 8 met haar moeder was
mooi om te horen. En heel belangrijk ... de presentatie was in goede
handen. Daarnaast hadden we te maken met een zeer deskundige jury
die elk optreden van positief commentaar voorzag!
De volgende Kamele-on-stage wordt gehouden op woensdag 12 maart.
Dan zijn de kinderen uit de groepen 3 en 8 aan de beurt. Ook u, als
ouder van een kind uit deze groepen, kunt zich opgeven om samen met
uw kind op te treden!
Opbrengsten
Op de rapporten heeft u kunnen
lezen hoe uw kind gescoord heeft
op de halfjaarlijkse Cito-toetsen.
Dat is ook met u besproken tijdens
de rapportgesprekken. Nancy (de
intern begeleider) en ik hebben de
scores van alle groepen doorgenomen. Samen met de betrokken
leerkrachten nemen we dit ook
nog door. Op basis daarvan worden vervolgstappen uitgezet naar
of individuele kinderen en/of de
gehele groep.
De inspanningen van de afgelopen
periode werpen hun vruchten wel
af. We zien in elke groep wel
vooruitgang. Toch vinden we dat
we nog beter kunnen en moeten.
Daar gaan we de komende
maanden weer hard aan werken.
Gesprekken met ouders
Op school hebben we diverse

mogelijkheden waarop ouders met
leerkrachten, de intern begeleider
of de directeur een gesprek
kunnen aangaan over hun kind of
over iets dat speelt in de groep.
We maken echter nog wel eens
mee dat ouders dat, wat ze willen
bespreken, niet op school neerleggen. Het gebeurt dan op andere
plekken. Bijvoorbeeld bij het hek.
Dat vinden we erg jammer. Alleen
als de signalen bij ons komen, en
het liefst ook rechtstreeks van u,
kunnen we er iets mee doen. We
willen graag samen met u
proberen de “hekgesprekken” tot
een minimum te beperken.
Open dagen
In deze tijd van het jaar besteden
we ook weer aandacht aan de
open dagen.
Belangstellende ouders kunnen
natuurlijk elk moment van het jaar

>> Carnavalsfeest: 28 februari. Van 8.30 tot 13.30 uur
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een afspraak maken om kennis te
maken met De Kameleon, maar op
twee dagen besteden we extra
aandacht aan De Kameleon.
Dat gebeurt op dinsdag 11 maart
van 09.30 - 11.30 uur en op
donderdag 13 maart van 13.30 15.00 uur.
Plusleerlingen op De Kameleon
Dit schooljaar zijn we op school
begonnen met een zogenaamde
groep plusleerlingen. Naar aanleiding van hun resultaten in de klas,
zijn zij ingevoerd in een digitaal
protocol. Dit protocol geeft aan op
welke wijze deze leerlingen het
best bediend kunnen worden
binnen het normale basisonderwijs.
Dit kan betekenen dat ze minder
mee hoeven te doen in het basisprogramma van bijvoorbeeld
rekenen en taal, waardoor ze meer
tijd overhouden voor verdiepingsopgaven. Eens per week worden
de leerlingen uit de klas gehaald en
krijgen ze uitdagende werk aangeboden op het gebied van rekenen,
taal, begrijpend lezen en wereldoriëntatie. De stof wordt in een
kleine groep besproken en gedurende de rest van de week kunnen
ze, daar waar het normale programma het toelaat, zelfstandig of
in een groepje aan de opgaven
werken. De week daarop wordt
het gemaakte werk, en met name
de problemen waar ze tegenaan
zijn gelopen, besproken en krijgen
ze nieuwe opdrachten mee.
Naast het hierboven beschreven
aanbod, werken de plusleerlingen
uit groep 6 met een computer-

programma, waarbij ze Engels
leren. De leerlingen uit groep 8 zijn
zelfs met wiskunde in het Engels
op de computer bezig.
Verder krijgen de kinderen één
keer per week schaakles van Alex
van Oosterhout van schaakvereniging Koningswaal uit Beuningen.
Hij komt elke maandagmiddag
naar school om met behulp van
het Stappenplan van de KNSB, de
kinderen beter te leren schaken.
Parkeren
De situatie rondom school is vooral
’s morgens voor schooltijd voor de
kinderen vaak een lastige. Door
het drukke verkeer in een vrij
smalle straat is het overzicht voor
de kinderen vaak vrij slecht. Dat
wordt ook veroorzaakt door de
vele auto’s die (weliswaar kort)
geparkeerd worden.
Wij verzoeken u als ouder dan ook
om de kinderen zo min mogelijk
met de auto weg te brengen naar
school. Als dat toch gebeurt, verzoeken wij u om uw auto zodanig
te parkeren dat het voor de
kinderen overzichtelijk blijft. De
Tempelstraat is wellicht een optie
om uw auto te parkeren!
Cartridges
Op school is een verzamelbox voor
lege cartridges en toners. Deze
staat, net als de ton met de gevonden voorwerpen, rechtsachter in
de aula.
We verzoeken u uw lege cartridges, toners e.d. op school in te
leveren. Wij krijgen daar een
vergoeding voor. Die vergoeding
kunnen we gebruiken voor
activiteiten met de kinderen.
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Koningsspelen
Op 25 april doen we als school
mee aan de Koningsspelen. Hoe
we die dag in zullen vullen is op dit
moment nog niet helemaal duidelijk. In de volgende nieuwsbrief
laten we u meer weten over de
invulling van deze dag.
In ieder geval zullen we die dag
ook in het teken laten staan van
een goed doel. In nieuwsbrief 2
van dit schooljaar hebben we u al
geïnformeerd over onze maatschappelijke betrokkenheid. Vorig
schooljaar hebben we aan een
aantal acties meegedaan.
Sommige acties volgden elkaar wel
erg snel op. Dat leverde terecht
wat onrust op onder de ouders.
We hebben er nu voor gekozen om
elk jaar in ieder geval één grotere
actie te houden in de vorm van
een sponsorloop. Het kan zijn dat
er zich ad hoc situaties voordoen
die maken dat we toch nog willen
nadenken over een tweede actie.
De sponsorloop maakt in ieder
geval onderdeel uit van de
Koningsspelen op De Kameleon.
Waaraan we de opbrengsten
besteden, vermelden we in de
volgende nieuwsbrief.
Carnaval 2014
Ook dit jaar zullen we op De
Kameleon het carnavalsfeest weer
uitgebreid vieren. Op vrijdag 28
februari mag iedereen verkleed
naar school komen. Aangezien we
een continurooster hebben die
dag, komen de kinderen tussen de
middag niet thuis eten en zal de
school om 13.30 uur afgelopen
zijn. Dit tijdstip luidt tevens de
carnavalsvakantie in!

We beginnen de dag om half 9 op
de speelplaats, waar we een
minuut of tien op de bekendste
dijenkletsers gaan hossen. Om
9.00 uur, zal de nieuwe prins of
prinses met zijn of haar pages
worden onthuld en zal de officiële
proclamatie worden voorgelezen.
Ook zal de sleuteloverdracht
plaatsvinden, waarbij de school
voor één dag in het bezit komt van
alle narren en narrinnen van De
Kameleon! Dit gebeurt in de aula
en daarom kunnen ouders, door
ruimtegebrek, helaas niet komen
kijken ...
Om half 11 starten we met de
optocht. Deze zal starten op De
Balmerd. We gaan dan eerst de
bruid ophalen, want een Boerenbruiloft met alleen een bruidegom
is geen Boerenbruiloft. Als we de
bruid hebben opgehaald lopen we
terug over De Balmerd naar school
en zullen we vanaf de parkeerplaats samen met de kinderen van
de Triangel een grote optocht
lopen. De route loopt via de
Slinger, Wilhelminalaan, Julianaplein, via de Aldi terug naar school.
Na de optocht zal de prins van
Beuningen, Erik den Urste, de
school met een bezoekje vereren!
En hij komt niet zomaar, want hij
zal het Boerenbruidspaar van De
Kameleon in de onecht verbinden.
Wie het gelukkige stel zal vormen,
houden we nog even geheim ...
Van al het gefeest heeft iedereen
waarschijnlijk honger gekregen en
in de klas zullen alle kinderen een
broodje knakworst en drinken krijgen. Lunchpakketjes hoeven daarom niet meegegeven te worden!
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De dag wordt afgesloten met de
inmiddels vermaarde bingo. In de
aula zullen de kinderen van de
groepen 5 tot en met 8 onder
leiding van de bingoballentovenaar
meneer Hein, dit bekende spel
spelen. De kinderen van de
groepen 1 tot en met 4 spelen het
spel in hun eigen klas. Uiteraard
zijn er leuke prijsjes te winnen.
Om half twee is de dag afgelopen
en begint de welverdiende
carnavalsvakantie!
Willen de ouders van de kleuters
er aan denken dat de kinderen van
groep 1 en 2 maandag 24 februari
vrij zijn, omdat ze op deze
carnavalsvrijdag 28 februari op
school worden verwacht?!!!
UIT DE GROEPEN
Groep 1 en 2
Start van de dag.
We hebben met de kinderen afspraken over hoe we de ochtend
beginnen. Omdat er weer nieuwe
ouders en kinderen bij zijn gekomen zetten we alles weer even op
een rijtje:
Bij binnenkomst zetten de kinderen hun pauzehapje in de bak van
hun groepskleur. Daar hangen ze
ook hun jas op.
In de klas kiezen ze een boekje en
gaan op hun eigen stoel in de kring
zitten. Om dit overzichtelijk te
houden voor de kinderen vragen
we aan de ouders om het afscheid
kort te houden. We beginnen om
8.30 met de dag.
Aan de ouders van de kinderen die
al langere tijd in groep 1 zitten,
willen we vragen om ook afscheid

op de gang te gaan nemen, zodat
de nieuwste kinderen en ouders
weer goed begeleid kunnen worden door ons. Ook blijft de kring
voor de groep en de juf zo rustiger
en overzichtelijker.
Veters strikken
Om de zelfstandigheid te vergroten leren kinderen ook veters
strikken. We willen vooral aan de
ouders van de kinderen van groep
2 vragen of ze met hun kinderen
willen oefenen. Op school zijn
strikplankjes, die geleend kunnen
worden om thuis te oefenen. De
diploma’s liggen al ingekleurd te
wachten totdat ze er officieel een
veter in mogen strikken.
De voorstelling
Op 18 februari is het dan zover; na
een periode aan het thema gezondheid te hebben gewerkt
mogen de kinderen zich laten zien
op het podium. Ze hebben er al
veel zin in en alle liedjes en versjes
al goed geoefend. ’s Morgens om
11.00 uur zien de kinderen van
school de voorstelling. ’s Middags
zijn de kleuters vrij om even lekker
bij te tanken. Om 18.00 uur
beginnen we dan op school met de
voorstelling voor de ouders.
Voor de gang van zaken die dag
kunt u kijken op de brief die al
eerder mee is gegaan.
Het zou fijn zijn als we die avond
iemand hadden die voor iedereen
vanaf een gunstige plaats de
voorstelling zou willen filmen. Laat
het even weten aan de
leerkrachten van 1/2 of 2/3.
Alles groeit
Na de carnavalsvakantie beginnen
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we met een nieuw thema. Alles
groeit. Als u zomerbollen of knollen of zaden over heeft, die wij
kunnen gebruiken, zou dat fijn zijn.
Ook kunstbloemen of andere
materialen zijn welkom. De apotheekhoek in het lege lokaal kan
dan omgebouwd worden naar een
tuincentrum.
Groep 2-3
Binnenkomen
Wij willen een oproep doen aan
alle ouders van de kinderen van
groep 2 (van beide groepen) en 3,
om de kinderen zoveel mogelijk
zelfstandig naar binnen te laten
komen.
Voor belangrijke zaken bent u na
schooltijd altijd welkom!
Gymtijd
Vanaf woensdag 12 februari is de
gymtijd van 9.50-10.40 uur. Wij
vertrekken om 9.30 uur.
Stagiaires
Op maandag en dinsdag komt Noël
in groep 2-3 stage lopen. Zij volgt
de opleiding pedagogisch medewerker.
Ook op donderdag en vrijdag komt
er een stagiaire van dezelfde
opleiding. Donderdag in groep 1-2
en vrijdag in groep 3. Haar naam is
Demi.
Opa- en omadag
De opa- en omadag voor groep 3,
die gepland stond op woensdag 23
april gaat niet door i.v.m. de derde
aflevering van de Kamele-on-stage.
Een nieuwe datum is nog niet
bekend.
Kamele-on-stage
Groep 2-3 mag woensdag 12 maart

optreden voor de hele school en
de ouders.
Kinderen mogen thuis, in groepjes,
alleen of met ouders, een optreden voorbereiden. Graag horen wij
vooraf wie er meedoen
Groep 4
Op woensdag 26 februari gaat
groep 4 naar het TCCN. In drie
groepen zullen de kinderen daar
gaan werken aan leuke techniekopdrachten. Wij vertrekken om
9.00 uur en zijn om 12.00 uur weer
op school (de kinderen moeten
wel gewoon om half negen op
school zijn). De kinderen hopen
met leuke verhalen en mooie
werkstukken terug te komen op
school.
Groep 7
Lio-studenten
Meneer Mitch is klaar om te gaan
afstuderen! Dit schooljaar stond hij
drie dagen per week voor de
groep. Naast het geven van alle
lessen, heeft hij ook eigen projecten uitgevoerd om aan te tonen
dat hij 'startbekwaam' is.
Inmiddels heeft hij de Lio-stage
afgerond en kan hij zich de
komende maanden gaan richten
op het laatste traject van de Pabo;
het schrijven van een scriptie.
Dinsdagmiddag nemen we met de
klas afscheid van meneer Mitch.
We zullen hem wel een beetje
missen!
De week daarna komt juf Lieke
alweer kennismaken met onze
klas. Ook juf Lieke gaat een Liostage doen in groep 7. Ze zal de
komende twee maanden gebruiken om de klas goed te leren
kennen. Daarna zal ze tot aan de
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zomervakantie drie dagen per
week alle lessen geven.We wensen
haar alvast veel succes.
Groep 8
De spanning stijgt in groep 8. De
citotoets is over een paar dagen
achter de rug, de open dagen van
het voortgezet onderwijs staan
voor de deur en langzaamaan komen vragen over kamp en de
musical bij de kinderen omhoog.
Kortom: groep 8 is klaar voor haar
laatste maanden op De Kameleon!
Cito-eindtoets
Dinsdag 11 februari, woensdag 12
februari en donderdag 13 februari
buigen de leerlingen zich over de
cito-eindtoets. Negen onderdelen
op het gebied van taal, rekenen en
studievaardigheden komen aan de
orde. Uiteraard hopen we dat elke
leerling aan zijn of haar verwachting zal voldoen! De uitslag van de
toets zal begin maart op school
binnenkomen!
Cito-eetfeest
Donderdagmiddag 13 februari sluiten we de cito-toets af met het
traditionele cito-eetfeest. Alle leerlingen mogen wat lekkers maken
en na het eten doen ze spelletjes
in de klas.
Open dag voortgezet onderwijs
Zaterdag 15 februari zetten alle
scholen voor voortgezet onderwijs
hun deuren open om potentiële
leerlingen hun school te laten zien.
Voor de leerlingen van groep 8, die
hun keuze nog niet hebben bepaald, is dit ideale gelegenheid om
tot een juiste keuze te komen.

Aanmelden voortgezet onderwijs
Nog even ter herinnering: alle leerlingen hebben het inschrijfformulier voor het voortgezet onderwijs
gekregen. Doorgaans leveren
ouders dit in tijdens de open dag,
op de school waar hun kind heen
gaat. Het kan natuurlijk zo zijn dat
een leerling zijn keuze na de open
dag nog niet heeft kunnen bepalen. Dat is geen probleem, echter,
uiterlijk 1 maart moeten de inschrijfformulieren op de juiste
school zijn afgegeven! Uiterlijk 23
april krijgt u van de desbetreffende
school te horen of uw kind is
aangenomen.
Kamp
Het lijkt nog ver weg, maar 25, 26
en 27 juni gaat groep 8 op kamp
naar Nistelrode. De exacte kosten
zijn nog niet duidelijk, maar die
zullen rond de 50 euro liggen.
Mocht u dit een te groot bedrag
vinden om ineens te betalen, dan
kunt u dit bij meneer Kees
aangeven en kunnen we een
spaarsysteem opstellen.
In mei is er een korte informatieavond rondom het kamp. We
hopen dat iedereen komt, aangezien we nogal wat hulp kunnen
gebruiken. De uitnodiging voor
deze avond volgt!

Agenda
Februari
11 gr 7 afscheid meneer
Mitch
11, 12 en 13 gr 8 Cito
13 Gr 8 eetfeest
15 Gr 8 open dag vo
18 optreden gr 1-2
24 Gr 1 en 2 vrij
26 gr 4 TCCN
28 Carnavalsfeest
29 feb t/m 9 maart
carnavalsvakantie
Maart
17 Volgende nieuwsbrief
11 en 13 Open dagen
12 Kamele-on-stage 2
19 Oeverwaldag. Alle
kinderen zijn dan vrij
April
25 Koningsspelen

