
Beste ouders/verzorgers,  

We hebben een goede start gemaakt. Groep 4 is al bij de bibliotheek 

geweest om een eigen leesboek uit te zoeken en groep 3 heeft de 

eerste letters leren lezen en schrijven, knap he?!  

 

Schoolgids en activiteitenkalender  

Afgelopen week hebben alle oudste leerlingen een activiteitenkalender 

mee naar huis gekregen. Hierin staan de geplande activiteiten en de 

studiedagen van komend schooljaar. Neem ze over op de kalender. 

De schoolgids is terug te vinden op de website. Mocht u liever een 

papieren versie willen hebben, dan kunt u deze bij Arno vragen. 

  

Ouderavond groep 2/3 

Ouders van groep 2/3 hebben geen brief voor de ouderavond 

meegekregen, omdat zij een uitnodiging krijgen voor een later 

tijdstip, zodat de kinderen én leerkrachten de kans krijgen om eerst 

te wennen aan de nieuwe combinatiegroep.   

 

Looproutes school  

Gezien de wisselingen van groepen binnen de school willen we u 

attenderen op de looproutes van de kinderen in de school bij het naar 

huis gaan. De kleutergroep en groep 2/3 gaan door de eigen 

klassendeur naar buiten. De groepen 4, 5 en 6 gaan door de 

achterdeur bij groep 6 naar buiten en groep 7/8 gaat door de 

achterdeur in de patio naar buiten.  

 

AVG 

Er gaat vandaag belangrijke post mee over de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Deze formulieren zitten in een gesloten 

enveloppe. Hierin vindt u;  

- De leerlingkaart uit het administratiesysteem met daarop alle 

gegevens die bij ons bekend zijn. Wij verzoeken u om het formulier 

goed te controleren en eventuele aanpassingen op te schrijven en het 

te ondertekenen.  

- Brief Toestemming Publicatie. Lees deze brief goed door en geef aan 

waarvoor u toestemming geeft.  

Yvon is de enige die i.v.m. de AVG de wijzigingen mag doorvoeren.  

De ingevulde, ondertekende formulieren graag uiterlijk 5 

september in een gesloten envelop inleveren bij juf Ellen.  

 

Oproep verschoningsspullen  

Voor in de kleutergroep zijn we dringend op zoek naar extra 

verschoningsspullen voor jongens en meisjes. Willen jullie thuis eens 

kijken of jullie nog oude kleren hebben die we op school mogen 

gebruiken? We zijn op zoek naar: onderbroeken, broeken, shirts, 

jurkjes en leggings in de maten 98/104 en 110/116. 

Bedankt!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

Nieuwsbrief 1  24-08-2018 

 

 

U vindt onze nieuwsbrief ook op onze website: www.kameleon-goirle.nl 

Agenda:  
 

Elke vrijdagochtend 
Koffieuurtje ouders  

 
Dinsdag 28 augustus 

OV vergadering 
 

Woensdag 29 augustus 
Zingen jarigen augustus  

 
Maandag 3 september 

Ouderavond (behalve gr. 2/3) 
 

Donderdag 6 september 
Juf Ingrid V jarig  

 
Zondag 9 september  

Juf Ingrid Z jarig  
 

Dinsdag 11 september  
Gehandicaptendag gr 7 

 
Woensdag 12 september 

Studiedag 
 

Maandag 17 september 
Ouderavond groep 2/3  

 
 
 
 
 
 

Nieuw nieuw nieuw!  
 

Het eerste Goirlese 
schooltennistoernooi!  

Op woensdag 12 september 
kunnen de scholen het tegen 

elkaar opnemen op de 
tennisbaan.  Iedereen uit de 
groepen 6 t/m 8 is welkom: 

met of zonder ervaring, met of 
zonder eigen tennisracket. De 

informatiebrieven worden 
binnenkort uitgedeeld. Zin in 

een sportieve gezellige 
woensdagmiddag? Houd 

woensdag 12 september alvast 
vrij in je agenda! 

Let op! 
Enveloppe AVG-

formulieren 
ondertekend inleveren 

bij juf Ellen 
 
 

 


