
 

  

 

  

 
 

Nieuwsbrief 13  28-02-2019 

 

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

Agenda:  
 

Elke vrijdagochtend 
Koffieuurtje ouders  

 
 

Vrijdag 1 maart  
Carnavalsviering  
Juf Lilian jarig  

 
Maandag 4 maart  

Juf Ellen jarig 
 

4 t/m 8 maart  
Carnavalsvakantie  

 
Week van 11 en 18 maart  

Cultuurweken 
 

Maandag 11 maart  
OV-vergadering 

 
12 en 14 maart  
Aanmelden VO  

 
Donderdag 14 maart  

Jubileumfeest 
 

Vrijdag 15 maart  
Staking 

 
Woensdag 20 maart  

Open Dag  
 

Vrijdag 22 maart  
Pannenkoekdag gr 6 

 
 

Wist u dat…  
We er in de aanloop 

naar carnaval er al een 
‘feestweek’ op hebben 

zitten?  
 
 
 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Re-integratie Ilse 

Graag laten we weten dat in overleg met de bedrijfsarts Ilse is 
begonnen met haar re-integratie. Vanaf deze week zal zij enkele 

momenten per week passende werkzaamheden gaan verrichten 
buiten de groepen om. We zijn blij dat het steeds een beetje 
beter met haar gaat.  

 
Digitale wereld 

Niet alleen voor de leerlingen zijn er apps die gebruikt kunnen 
worden, maar ook voor ons als leerkrachten gaat de ontwikkeling 
steeds verder. Zo is er sinds kort een APP ontwikkeld van KIJK 

zodat de leerkrachten in de kleutergroepen (1 en 2) tijdens de 
observaties meteen aantekeningen kunnen maken. Wij vonden 

het belangrijk om dit wel even te laten weten zodat u niet gek 
opkijkt wanneer u ziet dat een leerkracht tijdens de les op haar 

telefoon aan het werk is. 
 
Webinar relationele en seksuele opvoeding  

Voor ouders met kinderen van 4 t/m 12 jaar is er op woensdag 
13 maart om 19:30 uur een webinar relationele en seksuele 

vorming.  
Relaties en seksualiteit maken deel uit van de lichamelijke en 
emotionele ontwikkeling van een kind. Hoe kun je als ouder een 

kind bij deze thema’s ondersteunen? En hoe besteden 
basisscholen aandacht aan dit thema? 

Wil je meer weten over dit webinar en/of wil je je aanmelden, ga 
dan naar deze link: https://ggd-west-
brabant.webinargeek.com/webinar-relaties-en-seksualiteit-bij-

kinderen  
Je kunt deelnemen vanuit bijna elk apparaat, zolang je over een 

(stabiele) internetconnectie beschikt. De meest optimale manier 
om een webinar te volgen is vanuit een desktop of laptop 
computer met de Google Chrome browser.  

Het webinar bekijken is gratis. Als het je niet lukt om het 
webinar live te bekijken, dan kan het op een later moment nog 

teruggekeken worden. 

Groetjes namens de GGD  

 

Voor nieuws over ons 10-jarig jubileum: zie achterkant!  
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Dag allemaal,  
 
Donderdag 14 maart a.s. vieren we dat onze school tien 
jaar bestaat. 
 
We gaan er een supergezellig feestje van maken. 
 
De hele dag geen boeken en schriften op de tafels  
maar ’s morgens muziek, dans en knutselen en ’s 
middags een optreden voor de ouders.  
 
Natuurlijk hoort bij een feest lekker eten en daarom 
eten we tussen de middag allemaal samen frietjes. 
 
En….wie jarig is trakteert dus we hebben ook voor 
iedereen nog een leuk cadeau klaarliggen. 
Wij hebben er al heel veel zin in en hopelijk jullie ook! 
 

Groetjes van alle juffen en meneren van  
basisschool KAMELEON 

 
Wij nodigen alle ouders uit om op deze dag naar onze 
voorstelling in de aula te komen kijken.  De 
voorstelling begint om 13.30 u en duurt ongeveer een 
uur. De kinderen laten dan zien wat ze in de ochtend 
geleerd hebben tijdens de workshops. 

 

Wij wensen jullie en fijne carnavalsvakantie en tot 

11 maart! 


