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Hard gewerkt!
We zijn bijna aan het einde van schooljaar 2013 – 2014. Dit schooljaar is
wel heel erg snel voorbij gegaan, een goed teken. Er is weer erg hard
gewerkt in dit jaar, door leerlingen, ouders en leerkrachten. En er is
weer veel bereikt. Het mooie daarbij was de positieve beoordeling door
de inspecteur van het onderwijs en de complimenten dat we in zo’n
kort tijdsbestek al zoveel hadden bereikt! Een mooie opsteker naar het
komende, het derde, schooljaar van De Kameleon.
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Beleid (hoog)begaafde leerlingen
Het was de bedoeling dat het
“Beleidsplan (hoog)begaafde
leerlingen” dat we ontwikkeld
hebben al op de website van de
school zou staan. Door omstandigheden is dit plan pas later in de
medezeggenschapsraad besproken. Het wordt nu binnenkort
geplaatst.
Intussen zijn meneer Kees en
meneer Theo verder gegaan in het
ontwikkelen van de inhoud van het
onderwijs aan deze leerlingen.
Lezen
Er komt op donderdag 4 september een vervolg op de eerste
ouderavond over lezen. Dit keer
staat het begrijpend lezen
centraal. Ook nu weer zal deze
avond verzorgd worden door Cor
Bakker van Marant, onze schoolbegeleidingsdienst.
U krijgt hiervoor nog een uitnodiging met daarbij ook weer de
vraag om aan te geven of u wel of

niet komt.
De eerste informatieavond was
succesvol, dus ……
Studiedag 4 juni
Op 4 juni jongstleden stond een
studiedag voor het team gepland.
Door omstandigheden hebben we
deze studiedag afgebroken. Dat
betekent dat we niet zijn toegekomen aan de onderwerpen die
we ingepland hadden. We halen
dit nog op een andere manier in.
Leerlingenenquête
In navolging van de vragenlijsten
die digitaal aan de ouders zijn
verstuurd, hebben ook de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8
een vragenlijst gekregen.
Met de uitkomsten van deze lijsten, die van de ouders en die van
de leerkrachten (die ook een
vragenlijst hebben gekregen)
willen we het onderwijs op De
Kameleon verder optimaliseren.

>> Een fijne vakantie. We zien elkaar weer op 25 augustus a.s.
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Communicatie
In de vorige Nieuwsbrief hebben
we u gevraagd of u er bezwaar
tegen hebt als uw opgegeven
mailadres ook gebruikt wordt voor
andere communicatie dan alleen
de Nieuwsbrief. Bij ons is daar
geen bezwaar tegen binnen gekomen. Dat betekent dus dat er in de
komende periode meer per mail
wordt gecommuniceerd dan u tot
nu toe gewend was.
Laatste loodjes
Nog een paar dagen en dan gaan
we genieten van een welverdiende
zomervakantie. Voordat het zover
is, wordt er nog het een en ander
georganiseerd op school. hierover
kunt u verder in deze Nieuwsbrief
lezen.
Namens alle medewerkers van De
Kameleon wens ik u een hele
prettige zomervakantie toe. Geniet
er van. We zien elkaar weer op
maandag 25 augustus aanstaande
voor de start van het derde
schooljaar van De Kameleon.

diverse optredens. De dag werd
afgesloten met een nachtspel, ook
weer in het bos.
Donderdagmiddag wordt er
gezwommen in zwembad Oss en 's
avonds komen veel mensen helpen
met de spokentocht, die toch weer
erg spannend wordt. Vrijdag
slapen we dan wat uit en wordt
het kamp afgesloten met het
inmiddels vermaarde Safarispel.
Namens de leerlingen wil ik alle
collega's, ouders van de leerlingen,
familie en vrienden van collega's
en enkele oud-leerlingen bedanken voor elke vorm van hulp die is
geboden.
De foto’s in deze Nieuwsbrief zijn
gemaakt tijdens het kamp.
Speciale dank gaat uit naar Bakker
Bart in Beuningen, die het brood
heeft gesponsord!

UIT DE GROEPEN
Groep 8
Op het moment van schrijven,
heeft groep 8 haar eerste, zeer
gezellige, kampdag gehad. Om half
9 werden de leerlingen uitgezwaaid en ging de reis naar het
Brabantse Nistelrode. Daar aangekomen werden de tenten door een
aantal ouders opgezet.
De leerlingen verkenden het bos
door middel van een speurtocht.
's Middags volgde een bosspel
waarna de barbecue aanging.
De bonte avond was erg leuk met

De leerlingen zijn de puntjes op de
i aan het zetten voor wat betreft
hun afscheidsmusical en als de
voortekenen niet bedriegen, worden het twee grandioze voorstellingen. Het decor is nagenoeg af en
ook hier willen we iedereen
bedanken voor alle hulp!
Dinsdag 8 juli om 10.30 uur komen
alle andere groepen van de school
kijken en 's avonds om 19.00 uur is
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de grande finale voor de ouders!
Donderdag 10 juli worden de leerlingen om 7.45 uur worden verwacht
voor het afscheids-ontbijt. Daarna treden de overige klassen nog één keer
op voor de schoolverlaters. Tot slot zullen de leerlingen om 10.15 uur de
school uit worden gekruid en dan begint voor hen de grote vakantie!
Alle ouders van groep 8 hebben al eerder een brief gehad over alle
bijzonderheden, waaronder de momenten waarop de leerlingen vrij zijn!

Agenda
April
Juli
2 gr 8 Technolab
3 Diplomazwemmen
2 gr 8 Schoolvoetbal (m)
groep 4
7 gr 7 Start Entreetoets
8 Musical groep 8
7 gr 4 Molen Winssen
Doorschuifmiddag
7 gr
8 Schoolvoetbal (j)
overige
groepen
10 gr
4 Kledingzwemmen
10
Afscheidsontbijt
15 Ouderavond ‘Lezen’en
uitkruien
groep 8
17 gr
8 Waasda
Vossenjacht
22 gr 8 Presentatie
overige groepen
Landmacht
11
vakantie
om 12.00
23 Kamele-on-stage
uur
24 gr 8 Gastles ARN
25 Koningsspelen

Augustus
25 Start nieuwe
Mei
schooljaar
7 gr
5 Kasteel Wijchen

8 gr 8 Bezoek ARN
11September
gr 4 1ste H. Communie
Ouderavond
124 gr
8 Info-avondthema
kamp
13 gr
7 Verkeersexamen
begrijpend
lezen
14 gr 3 Opa- en omadag
16 gr 8 Gemeentelijke
sportdag
17 gr 1 t/m 4 Schoolreisje
Juni
4 Studiedag alle kind. vrij
27 gr 8 Start kamp

Schoolbibliotheek
Tot een paar weken geleden hebben twee “biebmoeders” de
schoolbibliotheek en de uitleen van boeken verzorgd. Op de nodige
momenten zijn zij ondersteund door Sylvia. Daar zijn we Dineke, Conny
en Sylvia erg dankbaar voor. Conny heeft aangegeven dat zij door
omstandigheden niet meer zal meedraaien met deze groep. En dat
betekent dat we dus op zoek zijn naar een nieuwe “biebmoeder” of “vader” die op de maandagochtend samen met Dineke en/of Sylvia de
bibliotheek en de uitleen van boeken wil verzorgen. Aanmelden svp bij
Kees.
Activiteiten in de laatste schoolweek
Op dinsdagochtend verzorgt groep 8 de musical voor alle leerlingen van
de school.
’s Middags maken de leerlingen kennis met de nieuwe juf en/of meneer.
Dat gebeurt van 13.30 – 14.30 uur.
Op donderdag is er voor de kinderen van groep 8 eerst het ontbijt. Dat
begint om 07.45 uur. Daarna geven de groepen een afscheidsoptreden
voor groep 8. En dan….worden deze kinderen letterlijk de school en het
schoolplein uitgekruid.
Voor de kinderen van groep 1 tot en met 7 is er ’s middags een
vossenjacht.
Vrijdag tenslotte wordt er opgeruimd en schoongemaakt en … dan om
12.00 uur: VAKANTIE!

