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Carnaval
Na een welverdiende Kerstvakantie hebben we de start gemaakt van
2015. De eerste maand van dit jaar zit er al weer op en straks lonkt weer
de carnavalsvakantie.
Verkeerssituatie
Hieronder een brief vanuit de medezeggenschapsraad van de school
waarvoor wij uw aandacht vragen.
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Beste ouders / verzorgers,
Wij willen dat alle kinderen op basisschool De Kameleon kunnen leren in
een veilige omgeving.
Voor wat betreft de lestijden ligt deze verantwoording volledig bij school,
voor wat betreft het naar school toe brengen en halen ligt deze
verantwoording voor een belangrijk gedeelte bij u als ouders en of
verzorgers.
De afgelopen tijd bereiken ons meerdere verontrustende berichten over
de verkeersveiligheid rondom onze school.
Graag willen wij een aantal punten benoemen waar u als ouders en of
verzorgers rekening mee dient te houden als u uw kind met de fiets of
auto naar school brengt of ophaalt.
•

•
•

Parkeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde vakken, en
onder de bomen of langs de kant van de weg (De Balmerd).
Dit betekent dat er niet geparkeerd kan worden:
o voor de oversteekplaats aan De Balmerd;
o op de stoep aan de Tempelstraat;
o half op de stoep parkeren aan de Zanddonk;
o parkeren voor de inrit naar de fietsenstalling;
Een reminder: Het is niet toegestaan om binnen 5 meter afstand van
een kruising of splitsing te parkeren.
Ook voor fietsers gelden bepaalde regels / afspraken:
o Er wordt niet op de stoep langs het hek of langs de lokalen
gefietst; dit is een voetgangerspad.

>> De open dag is dit jaar op 24 maart. De hele dag open!!!!
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Voetgangerspaden en oversteekplaatsen moeten altijd
toegankelijk blijven voor voetgangers.

Wij hopen op naleving van de verkeersregels, zodat u en uw kind(eren)
veilig van huis naar school kunnen komen en natuurlijk ook weer veilig
thuis komen.
We hopen dan ook dat we in de volgende Nieuwsbrief kunnen melden
dat er sprake is van een duidelijke verbetering van de verkeerssituatie.
Mochten we geen vooruitgang constateren, dan gaan we kijken welke
andere mogelijkheden we hebben om de veiligheid van uw kind(eren) bij
het naar school of naar huis gaan te garanderen.
Medezeggenschapsraad basisschool De Kameleon.
Social media
Op dit moment zijn de social media niet meer weg te denken. We maken
er allemaal (kinderen, ouders en leerkrachten) driftig gebruik van. De
app-jes vliegen je bij wijze van spreken om de oren.
Er zijn en worden de nodige bijeenkomsten georganiseerd om de
mogelijkheden van de mobieltjes e.d. binnen het onderwijs voor het
voetlicht te brengen.
Het gebruik van deze apparaten kent een aantal voordelen, maar (helaas
ook) nadelen. We weten allemaal dat het pesten via internet erg
makkelijk is.
Een groepsapp is snel aangemaakt en je kunt er heel wat op kwijt. Op
school is het gebruik van mobieltjes en tablets nog niet ingeburgerd. We
zijn er wel mee bezig. Het is zelfs zo dat de kinderen de telefoons voor
het begin van de lessen inleveren bij de leerkrachten. Op deze wijze
houden we zicht op het gebruik van deze apparaten en kan er geen
misbruik worden gemaakt.
Buiten school hebben wij echter geen zicht op het gebruik en eventueel
misbruik. U als ouder echter wel. Via wat kanalen bereiken ons helaas
berichten dat dit misbruik wel plaats vindt. Het is daarom verstandig dat
u als ouder regelmatig met uw kind(eren) het hebt over het gebruik van
mobieltjes e.d. Wellicht kunt u eens een keer samen met hem of haar
kijken naar de berichten die verstuurd / ontvangen worden.
Of we als school hier nog verdere acties op ondernemen is op dit
moment een punt van overweging.
Speelplaats
Zoals u zelf hebt kunnen zien, is de speelplaats verrijkt met een aantal
nieuwe speelmaterialen. We gaan in de loop van de komende weken
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nog bekijken wat we nog meer kunnen doen. In ieder geval bestaat het
idee om op de speelplaats met betonverf een aantal nieuwe elementen
aan te brengen. Over de juiste invulling hiervan komt in de loop van de
komende periode meer duidelijkheid.
Jaarkalender
Door een alerte ouder werden we erop geattendeerd dat er in de
jaarkalender van school een vervelende fout is blijven staan:
weeknummer 31 staat er twee keer. De tweede week 31 (die van
maandag 3 augustus) moet zijn week 32 en zo verder.
Excuses hiervoor.
We zullen de kalender op de site zo snel mogelijk aanpassen.
Carnaval op De Kameleon
Vrijdag 13 februari gaat het dak eraf op school! Carnaval 2015!!!
De leerlingen worden die dag gewoon om half 9 op school verwacht.
Nou gewoon … Uiteraard komt iedereen in zijn of haar mooiste
verkleedkleding! De leden van de Raad van Elf zijn bereid gevonden om
in zowel de onderbouw (groep 1-4) als de bovenbouw (groep 5-8) de
mooiste of origineelst verklede leerling uit te kiezen! In elke bouw is er
dan ook een prijs te verdienen!
Deze prijs zal worden uitgereikt door niemand minder dan onze nieuwe
prins of prinses! Wie dat zal zijn is nog niet bekend, want de onthulling
zal pas deze vrijdagochtend plaats hebben. De kersverse prins of prinses
zal ook nog de grote en de jeugdprins van Beuningen verwelkomen. Zij
willen de leerlingen van De Kameleon een fijn carnaval wensen! Helaas
kunnen de ouders niet komen kijken tijdens de onthulling i.v.m. de
beperkte ruimte in de aula! Maar …
Vanaf 11 uur zullen we, samen met De Triangel, de carnavalsoptocht
gaan lopen. De route is dezelfde als vorig jaar: van de Zanddonk linksaf
via de Slinger naar de Koningstraat, linksaf richting de rotonde met de
Wilhelminalaan, richting Julianaplein, rondje langs de winkels op het
Julianaplein, terug via Koningstraat rechts de Slinger, gelijk rechts de
Vizier, links de Kruisboog, rechts de Slinger en weer rechts naar de
Zanddonk. Uiteraard verwachten we veel publiek langs de route!!!
Na de optocht krijgen de leerlingen een lunch op school (ze hoeven dus
zelf niets mee te nemen). De dag zal worden afgesloten met onze,
inmiddels traditionele, carnavalsbingo! Ook hier zijn weer aardige
prijsjes mee te winnen.
Om half 2 is de dag afgelopen en begint de vakantie!
Beste ouders en leerlingen: serpentines vinden wij erg mooi, maar
confetti en spuitserpentines mogen niet in de school worden gebruikt!!!
Graag begrip hiervoor!!!
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Leerlingenraad
Om de kinderen van De Kameleon een stem te geven binnen de
organisatie van onze school en om ze kennis te laten maken met een
democratische maatschappij, starten wij binnenkort met een traject
waarin een leerlingenraad wordt samengesteld.
Hierin worden we ondersteund door Hans Crezee, die door zijn ruime
ervaring in bestuurlijke functies, veel kennis heeft opgedaan van
vergadertechnieken. Deze wil hij graag met de kinderen en met ons
delen. Hiervoor zijn wij uiteraard erg dankbaar.
De komende week worden de groepen geïnformeerd over de betekenis,
de inhoud, en deelname aan de leerlingenraad. Direct na de
carnavalsvakantie mogen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zich
verkiesbaar stellen. Vervolgens gaan deze kinderen een heuse campagne
voeren. Tijdens deze campagne presenteren zij zichzelf d.m.v. posters,
flyers en beeldmateriaal.
Op 19 maart worden er door ‘officiële’ verkiezingen uit de groepen 5 tot
en met 8, steeds twee kandidaten gekozen. Zij vormen samen de
leerlingenraad. De raad komt zes keer per jaar bij elkaar om te
vergaderen, dit gebeurt onder schooltijd.
Op 26 maart vindt de installatievergadering plaats onder leiding van
Hans en Theo. Tijdens deze vergadering zal er een voorzitter en
secretaris gekozen worden. Binnenkort komt ons leerlingenraadprotocol
op de site van De Kameleon.
Tweede helft schooljaar 2014 - 2015
In januari en februari hebben we afscheid genomen cq. nemen we
afscheid van juffrouw Heleen (stagiaire onderwijsassistent) en meneer
Mitch.
Voor meneer Mitch komt eind februari een einde aan de periode die hij
bij ons op school mocht werken via de Startersbeurs.
Dit brengt wel wat veranderingen teweeg voor ons als school. In ieder
geval zal het aantal momenten waarop we de twee combinatiegroepen
4/5 en 5/6 konden splitsen in drie enkelvoudige groepen (4, 5 en 6)
minder worden. De ouders en uiteraard de leerlingen van de betrokken
groepen worden hiervan nog op de hoogte gebracht.
Verder zullen we de komende periode een aantal nieuwe stagiaires op
school verwelkomen. Zij zullen actief zijn in groep 1-2 (Janneke komt ter
vervanging van Audrey), de combinatiegroep 2-3 (Karlijn) en de
combinatiegroep 5-6 (Justin).
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UIT DE GROEPEN
Groep 1/2
Op donderdagmiddag 12 februari maken wij het extra gezellig in de klas
samen met een aantal kinderen van groep 2 die na de Carnavalsvakantie
naar groep 2/ 3 gaan.
Na de Carnavalsvakantie starten wij in de klas met het thema: ‘Op de
boerderij’. Als u nog leuke boerderijspulletjes heeft thuis die wij in de
klas mogen gebruiken dan vinden wij dat heel fijn.
Groep 2/3
In de vorige Nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat we na de
carnavalsvakantie starten met groep 2/3. Met de ouders van de
leerlingen die vanuit groep 1/2 naar groep 2/3 gaan is al
gecommuniceerd welke acties worden ondernomen om deze leerlingen
te laten wennen aan de nieuwe situatie.
Na de carnavalsvakantie komen er dus 6 kinderen van groep 2 bij ons in
groep 3, maar er komt ook een stagiaire van het ROC in onze groep.
Op maandag en dinsdag komt Karlijn. Zij begint maandag 16 maart. Wij
wensen haar een fijne en leerzame tijd bij ons op school.
Dinsdag 31 maart van 10.00-12.00 uur gaat onze groep naar het
Afrikamuseum in Berg en Dal. Alle kinderen blijven tussen de middag op
school en we eten gezamenlijk in de klas. De school is voor deze
kinderen om 14.30 uur uit.
Mocht dit problemen geven, dan kunt u dit aan ons doorgeven.
Woensdag 15 april brengen we een bezoek aan het Kasteel Wijchen.
Daar begint de rondleiding om 10.00 uur. We zijn dan 12.00 uur weer
terug op school.
Voor beide uitstapjes zoeken wij weer vervoer. Kunt u rijden, geef het
dan even aan ons door.
Groep 5/6
Vorige week hebben we afscheid genomen van juf Heleen. Afgelopen
maandag is Justin van Baal begonnen als stagiair in onze groep. Hij
studeert aan het Rijn-IJssel College in Elst in het eerste jaar en doet daar
de opleiding onderwijsassistent. Justin zal tot het einde van dit
schooljaar op maandag en dinsdag in onze groep zijn.
Op vrijdagochtend zal Marian Hutting in de groep komen als stagiaire. Zij
is in het begin van dit schooljaar begonnen in groep 1-2 met de stage
voor de opleiding onderwijsassistent Variva in Eindhoven. Zij gaat haar
stage bij ons in de groep uitbreiden om ook kennis te maken met het
oudere kind.
Wij zien deze stages ook als een ondersteuning in de groep. We wensen
Justin en Marian heel veel plezier en succes.
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Agenda
Februari
12 Afscheid 6 kinderen
gr 1/2
13 Carnavalsfeest
De Kameleon
14 t/m 22
Carnavalsvakantie
23 Kandidaatstelling
leerlingenraad
Maart
1 Gr 8 inleveren
inschrijfformulier
4 Alle kinderen vanaf
11.30 uur vrij
INFO VOLGT NOG
16 Start Karlijn in gr 2/3
19 Verkiezingen
leerlingenraad
24 Open dag
31 Gr 2/3 Afrikamuseum
April
15 Gr 2/3 Kasteel Wijchen
29 verschijning
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Groep 8
Op weg naar het Voorgezet onderwijs
De spanning loopt op in groep 8: er moet een keuze worden gemaakt
voor een middelbare school. Maandag 26 januari zijn de meeste
leerlingen naar de onderwijsmarkt op het Dominicus College geweest
om informatie in te winnen bij verschillende scholen.
Zaterdag 7 februari hielden alle scholen in de regio hun open dag, zodat
de ‘groep-achters’ zelf een kijkje kon nemen. Daarnaast kunnen de
leerlingen bij de meeste scholen een aantal proeflessen volgen. Met al
deze informatie moet er uiteindelijk een keuze worden gemaakt.
Alle ouders hebben het inschrijfformulier ontvangen. Vaak wordt dit
formulier op de open dag afgegeven op de school waar de leerling heen
gaat. Bestaat er, na de open dag, nog twijfel over de juiste schoolkeuze,
dan is dat geen probleem. Tot 1 maart heeft men de tijd om het
formulier in te leveren.
Ouders zijn daar wel zelf verantwoordelijk voor!
Voor het eerst zal de eindtoets van het cito niet in februari, maar in april
worden afgenomen. Dit betekent dat de middelbare scholen de
uitslagen pas binnen krijgen, nadat de inschrijftermijn (1 maart) is
verlopen. Het advies van de basisschool wordt op deze manier het
belangrijkste instrument voor de aanname.
Gastlessen
Afgelopen periode heeft een aantal mensen een gastles gegeven in
groep 8. In het kader van “Ondernemer voor de klas” heeft Lammert
Moerman (foto op pagina 2) vertelt over zijn bedrijf Jee-O. De bedoeling
van deze les was de leerlingen enthousiast te maken voor het
ondernemerschap. Lammert vertelde met veel plezier en enthousiasme
hoe hij zijn bedrijf heeft opgezet en vooral wat zijn drijfveer was om
ondernemer te worden! Erg leerzaam en leuk!
Tom Noij van het bedrijf Solesta kwam vertellen over zonnepanelen en
zonneboilers in het kader van techniek. Hij had allerlei voorbeelden
meegenomen en kon daar zeer boeiend over vertellen. Daarnaast was
de inbreng van een aantal leerlingen erg leuk. Ze vroegen Tom het hemd
van het lijf en een aantal wist er al heel veel van!
Technovium
In januari hebben we weer een bezoek gebracht aan het Technovium. De
leerlingen hebben keihard gewerkt aan verschillende techniekonderdelen! Zoals jullie op de foto’s kunnen zien, waren niet alleen de
leerlingen fanatiek, maar ook een aantal ouders wilde zich, zoals op
bijgaande foto te zien is, meten met in dit geval een krachtmeter, die
meet hoe hard je kunt knijpen!

