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We zitten al in de laatste weken van schooljaar 2015-2016. Een jaar
waarin weer hard gewerkt is door leerlingen, ouders en leerkrachten.
Samen hebben we er een goed schooljaar van gemaakt. Dank aan iedereen die op school gewerkt, geholpen of op enige andere wijze een
bijdrage heeft geleverd aan onze school dit jaar!
Het was ook een schooljaar waarin het onderzoek naar een mogelijke
fusie centraal stond. Een fusie die we nodig hebben om kwalitatief goed
onderwijs te kunnen blijven bieden, want ook dit jaar krijgen we weer te
maken met krimp van het aantal leerlingen.
Maar het was vooral een goed jaar. Een jaar waarin we ons verder ontwikkeld hebben, een jaar waarin we toch meer nieuwe aanmeldingen
kregen dan we verwacht hadden en een jaar waarin we onze groep-8leerlingen weer keurig hebben kunnen afleveren aan het Voortgezet
Onderwijs.
Volgend schooljaar wordt dan het laatste Kameleon-jaar. Het wordt
meteen ook een lustrum, want de school bestaat dan al weer 5 jaar. Ik
heb er alle vertrouwen in dat we er een prachtig jaar van gaan maken.
Een jaar van afsluiten en een jaar van een nieuw begin.
Fusie
De rust is een beetje teruggekeerd sinds onze directeur-bestuurder bekend heeft gemaakt hoe de fusie van drie scholen in de toekomst zal
worden vormgegeven. Vooral over de gekozen locaties van de nieuwe
fusieschool hebben wij, als Kameleon, natuurlijk niets te klagen. Er zijn
dan ook veel positieve reacties binnengekomen en we kregen direct ook
een aantal nieuwe aanmeldingen. Daar zijn we uiteraard erg blij mee.

>> Zomervakantie: van zaterdag 16 juli
tot en met zondag 28 augustus

De Kameleon
De grootste klus moet echter nog beginnen. Komend schooljaar zullen
we onze visie op onderwijs opnieuw tegen het licht houden en bekijken
hoe we een gedegen, toekomstgericht onderwijsconcept kunnen neerzetten. Het ligt voor de hand dat ICT hier een grotere rol in gaat spelen,
maar er ligt nog niets vast op dit gebied.
Met de start van het nieuwe schooljaar gaan we direct aan de slag met
deze nieuwe uitdaging. Natuurlijk houden we u op de hoogte als er ontwikkelingen zijn.
Wij hebben er in elk geval enorm veel zin in, om van onze locatie straks
een nóg betere school te maken!
Formatie schooljaar 2016-2017
De jaarlijkse formatie-puzzel is klaar. Het is elk jaar een hele klus om het
plaatje van de formatie en de klassenindeling rond te krijgen. Vergelijk
het maar met een grote puzzel van 1000 stukjes. Maar dan wel een puzzel waarbij je ook de stukjes nog moet zoeken, omdat ze niet allemaal op
tafel liggen ...
Om de formatie rond te krijgen hebben we dit jaar van de directeurbestuurder wederom een stukje extra formatie ontvangen. Dit extra
stukje hadden we nodig om komend schooljaar met 5 groepen te kunnen starten.
Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u een brief over de formatie en
de klassenverdeling voor komend schooljaar.
Kwaliteits-team en Cito eindtoets groep 8
De gemiddelde uitslag van de Cito-eindtoets van groep 8 was dit jaar een
leuke opsteker voor onze school. De toets blijft natuurlijk een momentopname en is beslist niet meer doorslaggevend voor het schooladvies
naar het Voortgezet Onderwijs, maar toch kijkt de inspectie elk jaar over
onze schouder mee naar de gemiddelde score van onze groep 8 leerlingen t.o.v. het landelijk gemiddelde.
Met enige trots kan ik u melden dat onze groep-8-leerlingen dit jaar een
gemiddelde score hebben gehaald van 536.7. Dit is ruim 2 punten boven
het landelijk gemiddelde (534.5). Een prachtige score!
Eerder dit jaar kregen we weer bezoek van het kwaliteits-team van onze
stichting. Zij bekijken de resultaten en analyses van alle leerlingen en
gaan met ons het gesprek aan over de kwaliteit van de school.
De conclusie van het kwaliteits-team was bemoedigend. Op vrijwel alle
fronten is er verbetering zichtbaar en zijn we dus op de goede weg.
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Groep 3 is de groep die we, qua resultaten, goed in de gaten moeten
blijven houden. De laatste weken hebben we meneer Hein dan ook vaak
ingezet om ondersteuning te bieden aan deze groep. Ook volgend jaar
zorgen we ervoor dat we deze groep goed in beeld houden.
Personeel
Aan het einde van het schooljaar nemen we afscheid van juf Hilde en
meneer Menno. Juf Hilde heeft dan een half jaar bij ons gewerkt in
groep 5/6 met een zogenaamde startersbeurs. De ervaring die ze heeft
opgedaan kan straks een verschil maken op de arbeidsmarkt. Voorlopig
gaat Hilde echter eerst weer aan de studie.
Meneer Menno heeft zijn LIO-stage in groep 6/7 afgerond en is klaar om
te gaan afstuderen. We hebben er vertrouwen in dat hem dat wel gaat
lukken.
We wensen beide jonge leerkrachten veel succes voor de toekomst en
willen hen bedanken voor hun inzet en bijdrage aan onze school.
Meneer Hein en meneer Johan, beiden dit jaar werkzaam op onze school
vanuit de vervangerspool, keren komend schooljaar niet terug op De
Kameleon. Zij zullen volgend schooljaar op andere scholen worden ingezet.
Juf Femke keert na de zomervakantie wel terug op school. Ze was de
laatste maanden met zwangerschapsverlof. Komend jaar werkt ze iets
minder dan twee dagen per week en neemt ze voor een deel ouderschapsverlof op.
Juf Petra wordt komend schooljaar ingezet in het nieuwe Technieklokaal.
Ze blijft daarmee wel op onze school, maar zij zal komend jaar geen
handvaardigheid meer geven. We vinden dit erg jammer, maar de stichting Oeverwal kiest voor techniekonderwijs.
Wij onderschrijven het belang van techniek in het onderwijs en hopen
volgend schooljaar dan ook veelvuldig gebruik te kunnen maken van het
technieklokaal.
Schoudercom
We zijn nog steeds erg enthousiast over Schoudercom en de mogelijkheden hiervan. Soms lopen we echter tegen zaken aan die nog niet helemaal vlekkeloos verlopen.
Bij wijzigingen in de jaarkalender bijvoorbeeld. Ouders krijgen hiervan
geen aparte melding. Schoudercom heeft aangegeven dat zij dit ook niet
gaat aanpassen i.v.m. de hoeveelheid meldingen die ouders zouden
kunnen krijgen. Dit betekent dat wij zelf alert moeten zijn en een bericht
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aan alle ouders sturen als er een wijziging in de jaarkalender doorgevoerd wordt.
Ook bij de inschrijving voor eerste dinsdaggesprekken gaan we voortaan
anders te werk. Veel ouders hadden het idee dat zij zich moesten inschrijven voor een gesprek. Daardoor kregen leerkrachten plotseling wel
erg veel gesprekken op de dinsdagavond.
Voortaan gaat er een mail uit over de eerste dinsdaggesprekken waarin
duidelijk staat aangegeven dat u een gesprek kunt aanvragen als u dat
wenst. De intekenlijst 10-minuten gesprekken gebruiken we alleen nog
voor de rapportgesprekken.
Samenwerking Stichting Oeverwal met Stichting SPOM.
Op donderdag 23 juni, tekenden Stichting Oeverwal en Stichting Spom
een samenwerkingsovereenkomst. Doel van deze overeenkomst is om
daar waar het mogelijk is, voordeliger, sneller of effectiever zaken te
regelen. Te denken valt aan samenwerking tussen de bestuurskantoren,
op het gebied van ICT, scholing van personeel en inkoop van materialen.
Voor alle duidelijkheid: er verandert niets voor de scholen of het personeel; beide stichtingen blijven gewoon los van elkaar bestaan.

LEERLINGENRAAD
Onze leden zijn:
uit groep 8: Jasmijn en Dave;
uit groep 6/7: voorzitster Meike, secretaresse Evelien, Medina en
uit groep 5/6: Swen, Guus en Marieke.
Wat doen wij?
We vergaderen en werken plannen uit. Ook bedenken we nieuwe dingen.
Waar hebben wij het over?
We hebben het bijvoorbeeld over de laatste schooldag of andere evenementen. Ook kijken we of er een basketbalring op de speelplaats kan
komen.
Andere ideeën zijn:
Een tijdcapsule met foto’s, knuffels, boeken en een dagboek. Er is een
nieuwe sfinx aangeschaft (een interactief speelapparaat voor binnen en
buiten) die nog in orde gemaakt wordt.
Wat kun jij doen?
Als je ideeën hebt, schrijf het op een briefje en doe het in het ideeënbusje, die hangt bij de ingang van de bovenbouw.
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We kijken elke vergadering naar de ideeën uit deze bus.
Groetjes,
De leerlingenraad

UIT DE GROEPEN
Muntjesmarkt
Donderdag 14 juli sluiten wij dit schooljaar af met een feestelijke Muntjesmarkt. Die dag zullen wij een continue rooster draaien. Dat betekent
dat de school om 14.00 uur uit is. Voor de kinderen uit groep 1-2 zal dit
meteen ook de laatste schooldag voor de zomervakantie zijn.
De kinderen hoeven die dag geen fruit en drinken mee te nemen en ook
geen lunchpakket. Ze krijgen drinken en broodjes met beleg tussen de
middag. Ook voor iets lekkers tussendoor wordt gezorgd.
Programma:
De kinderen van groep 6 en 7 verzorgen die dag in kleine groepen spelletjes en andere activiteiten voor de leerlingen uit de lagere groepen. Afhankelijk van de bedachte activiteit zou het fijn zijn als de kinderen bij de
voorbereiding ervan wat ondersteuning van u zouden krijgen.
De kinderen uit groep 1-5 krijgen een zak muntjes waarmee ze kunnen
'betalen' bij de kraampjes en spelletjes.
Meer informatie volgt.
Groep 8
Kamp
Van 8 tot en met 10 juni zijn we op kamp geweest in Nistelrode. We
hebben drie zeer gezellige dagen gehad, waarbij het weer ook een positieve rol speelde.
Het hoogtepunt was ook dit jaar weer de spokentocht. Collega’s, vrienden en zelfs ouders hadden de meest enge acts bedacht om de leerlingen (en de begeleiders) te laten schrikken!
Namens de leerlingen, wil ik alle ouders, die hebben geholpen met vervoer, schoonmaak en het maken van salades, bedanken! Zonder hen is
het onmogelijk het kamp op deze manier te organiseren!
Speciale dank gaat uit naar Jos Janssen (vader van Sterre), die, namens
het Vleespannetje, het vlees voor de barbecue beschikbaar heeft gesteld
en alle bagage heeft vervoerd met zijn vrachtwagen!
Daarnaast ook een woord van dank voor Hein Dröge die de legertenten
leverde en een levende sjoelbak beschikbaar stelde, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt!
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Agenda
Juni
29 Creatieve ochtend
Juli
6 Creatieve ochtend
12 Uitvoering musical
groep 8
Doorschuifmiddag
(gr 8 is vrij)
13 gr 8 10.30 op school
14 gr 8 afscheidsontbijt
Optredens andere
groepen voor gr 8
Uitkruien gr 8
Muntjesmarkt
15 Laatste schooldag (tot
12 uur)

Tot slot wil ik Hidde van Bakker Bart Beuningen (ook op zondag
geopend!!) bedanken voor het kosteloos leveren van het brood! Dit zal
hij ook doen voor het afscheidsontbijt voor groep 8!
Laatste schoolweek voor geroep 8
Het gaat hard … Nog een paar weken en de leerlingen van groep 8
nemen afscheid van De Kameleon en vliegen uit naar Nijmegen of Wijchen!
Op dit moment zijn we keihard aan het oefenen voor de musical, die in
de laatste schoolweek zal worden opgevoerd.
De laatste schoolweek ziet er dan ook wat anders uit dan normaal.
Hieronder staat aangegeven wanneer en waar we iedereen verwachten
(dit is overigens ook al via Schoudercom gecommuniceerd).
 Maandag 11 juli
Een gewone lesdag, de leerlingen worden op school verwacht.
 Dinsdag 12 juli
’s Ochtends: de leerlingen zijn de gewone tijd op school en voeren de
afscheidsmusical op voor de andere leerlingen van de school;
’s Middags, doorschuifmiddag:
De leerlingen van groep 8 zijn vrij;
’s Avonds:
Uitvoering van de musical voor de ouders en andere genodigden.
Aanvang 19.00 uur. De leerlingen krijgen nog te horen hoe laat ze op
school moeten zijn. Er wordt een schminkschema gemaakt.
 Woensdag 13 juli
De leerlingen van groep 8 zijn om 10.30 uur op school.
 Donderdag 14 juli
De leerlingen zijn om 7.45 uur aanwezig op school voor het afscheidsontbijt;
Om 8.45 uur: alle groepen van de school treden nog één keer op voor
groep 8. De ouders van de leerlingen van groep 8 zijn hiervoor van harte
uitgenodigd;
En tot slot om 10.15 uur: de leerlingen van groep 8 worden ‘uitgekruid’.
Hun zomervakantie begint dan!!

