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Beste ouder(s), verzorger(s),
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief voor ouders van schooljaar 2012 – 2013.
In deze nieuwsbrief dan eindelijk de lang verwachte informatie over de
formatie en de groepen in schooljaar 2013 – 2014.
Pas eind vorige week is voor De Kameleon (en voor de andere scholen van
Stichting Oeverwal) duidelijk geworden waarmee we rekening konden houden
bij het samenstellen van de groepen.
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Er is dit eerste schooljaar van De
Kameleon erg veel werk verzet door
kinderen, ouders, leerkrachten, de
oudervereniging en de medezeggenschapsraad. Vanaf deze plek wil ik
iedereen daar heel hartelijk voor
bedanken.
Het is een prachtig en gedenkwaardig
schooljaar geworden waarin we heel
wat bereikt hebben.
Nu eerst genieten van een heel erg
verdiende vakantie. En dan vanaf 12
augustus aan de slag om er weer een
bijzonder geslaagd schooljaar van te
maken!

FORMATIE SCHOOLJAAR
2013 – 2014
Hoeveelheid groepen
Op basis van het huidige leerlingenaantal zou de formatie waarmee we
komend schooljaar starten, niet
toereikend zijn voor een start met
zeven groepen. Daar zouden we net
een stukje formatie voor te kort

>>

Een fijne vakantie en tot 12 augustus

komen. Op basis van een aantal door
de school aangedragen argumenten
heeft de directeur-bestuurder van de
stichting besloten om De Kameleon
dat stukje extra formatie toe te delen.
Dit houdt dus in dat we van start gaan
met zeven groepen, wat betekent dat
we terug gaan van negen groepen
naar zeven groepen. Dit alles heeft te
maken met het feit dat de twee
groepen 8 met gezamenlijk 54
leerlingen de school verlaten. Er
komen daarvoor te weinig nieuwe
aanmeldingen binnen om genoeg
formatie te hebben voor 9 of zelfs 8
groepen. Wel is het zo, dat we nog
steeds nieuwe aanmeldingen krijgen.
Verdeling over de leerjaren
Binnen het team hebben we op basis
van een aantal argumenten gekozen
voor de volgende verdeling. We
starten met groep 1-2, groep 3, groep
4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep
8. Dit betekent dat de leerlingen van
de huidige combinatiegroep 6-7
verdeeld worden over de nieuwe
groepen 7 en 8.

De Kameleon
Wij doen er alles aan om dit proces
voor de kinderen van de huidige
groep 6-7 zo soepel mogelijk te laten
verlopen. Deze leerlingen hebben in
schooljaar 2012 – 2013 al de nodige
keren samen met de huidige groepen
6 en 7 les gehad. Dat is zeer zeker in
het begin nogal wennen geweest en
was niet altijd even vanzelfsprekend.
De laatste tijd is dat echter beter
gegaan. We moeten als school dit
integratie-proces goed in de gaten
houden en daar waar nodig bijsturen.
Waarom deze verdeling:
- Geen combinatiegroepen; de
leerkrachten hebben nog meer
mogelijkheden om de juiste zorg aan
alle leerlingen aan te bieden (een
enkelvoudige groep biedt daarin meer
mogelijkheden dan een combinatiegroep).
- Een andere verdeling zou meer,
en ook grotere combinatiegroepen
opleveren. Ook combinatiegroepen
waarin veel zorgleerlingen zitten.
- We starten met een (redelijk)
kleine groep 1-2; deze groeit echter
wel snel door naar een grote groep.
We starten ook met een kleine groep
3. Halverwege het schooljaar willen
we een deel van de leerlingen van
groep 2 (degenen die daar ook wel
aan toe zijn) overhevelen naar groep
3. Deze groep 2 leerlingen gaan wel
met de groep 1-2 buiten spelen of
gymmen in de speelzaal. Zij zullen
inhoudelijk ook hun eigen programma
blijven volgen. Verdere informatie
hierover volgt aan het begin van het
nieuwe schooljaar.
De bemensing van de groepen
Komend schooljaar begroeten we een
paar oude bekenden. Juffrouw Imke
Haanappel is bekend bij een deel van
de ouders en leerlingen en juffrouw
Ine Kruger is bekend bij een ander
deel. Daarnaast begroeten we

uiteraard ook de nieuwe intern
begeleider Nancy Koppers. Zij werkt
twee dagen op De Kameleon.
De groepssamenstelling ziet er als
volgt uit:
Groep 1-2: juffrouw Brigitte en
juffrouw Ine,
Groep 3: juffrouw Helen en
juffrouw Josefien,
Groep 4: juffrouw Nicolien en
juffrouw Antonette,
Groep 5: meneer Hein,
Groep 6: meneer Johan en
juffrouw Antonette,
Groep 7: meneer Peter,
Groep 8: meneer Kees.
Juffrouw Imke zal een aantal advdagen van diverse collega’s invullen.
Meneer Mitch zal als lio-stagiaire
samen met meneer Peter groep 7
voor zijn rekening nemen.
Op dit moment ligt juffrouw Ine
Kruger nog in het ziekenhuis. Mocht
zij bij de start van het schooljaar nog
niet hersteld zijn, wordt er voor een
adequate vervanging gezorgd.

ACTIES
In het afgelopen jaar heeft de school
deelgenomen aan een aantal acties
voor goede doelen. Daarmee hebben
we ons als school willen profileren als
maatschappelijk betrokken school.
We weten ook (ook na onze eigen
evaluatie) dat deze doelen vrij kort op
elkaar waren gepland. Dat kon niet
anders. Voor het komend schooljaar
willen we weer voldoen aan onze
eigen doelstelling, maar dan wel beter
gepland over het schooljaar.
De laatste actie, de sponsorloop voor
Duchenne, heeft het volgende bedrag
opgebracht: € 2.360,91

De Kameleon
JUFFROUW MIRIAM
Juffrouw Miriam neemt aan het einde
van dit schooljaar afscheid van De
Kameleon. Zij is dan klaar met haar
studie en hoopt snel een baan te
vinden. Vanaf deze plaats bedanken
we haar voor haar inzet op school.

BIJLAGE

Agenda
Juni
18 - Gr 1/2 Poetsavond
- Gr 8a Waalhalla
19 - Gr 8 Verjaardag
meneer Kees en juf
Antonette
- Gr 1/2 Afscheid juf
Karin
24 Afscheid juf Greet, juf
Cinthy en meneer
Wout. Afscheidsreceptie voor ouders
van 15.30 – 16. 30
25 - Musical en afscheidsavond groep 8a
- Doorschuifmiddag
- Gr 1/2 afscheid
meneer Roy
26 Musical en afscheidsavond groep 8b
27 - Gr 8 ontbijt
- Optredens kinderen
- Uitkruien gr 8
28 Laatste schooldag
12 uur start vakantie
Augustus
12 Eerste schooldag

Als bijlage is de bedankbrief van KIKA
opgenomen op de achterzijde van
deze pagina.

