
 

  

 

 

  

 
 

Nieuwsbrief 11  25-01-2019 

 

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

Agenda:  
 

Elke vrijdagochtend 
Koffieuurtje ouders  

 
 

Maandag 28 januari 
MR-vergadering  

 
Woensdag 30 januari 

Zingen jarigen januari  
 

Donderdag 31 januari 
OV-vergadering  

 
Vrijdag 1 februari  

Studiedag  
 

Maandag 4 februari  
GMR-vergadering  

 
Week van 4 februari  

Oudergesprekken gr 1-2 
 

Week van 11 februari  
Rapport mee gr 3-7 

 
Woensdag 13 februari  

Voorleeswedstrijd  
 

Week van 18 februari  
Rapportgesprekken gr 3-7  

 
Vrijdag 22 februari  
Spreekuur SMW 

 
Woensdag 27 februari  

Zingen jarigen februari  
Juf Linsey jarig  

 

Wist u dat…  
Groep 7/8 afgelopen 

dinsdag naar een 
voorstelling in het Jan 

van Besouw is geweest? 
 
 
 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Vandaag krijgen jullie, naast deze nieuwsbrief, een vragenlijst 

mee over een ouderavond voor alle ouders van het kindcentrum. 
Hierin vragen wij jullie input over welke onderwerpen jullie 
interessant zouden vinden om meer te weten over te komen. 

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 30 januari. 
 

Ouderbijdrage oudervereniging  
Binnenkort krijgen jullie de brieven en facturen voor de 
ouderbijdrage van schooljaar 2018-2019 weer mee. De 

ouderbijdrage zal ook dit schooljaar weer €35,00 per leerling 
bedragen.  

De ouderbijdrage is opgebouwd uit; 
Cultuur                     €16,80 
Sport                        €11,90 

Overig                       €  6,30  

Groeten de oudervereniging 

10 jaar basisschool Kameleon! 

Donderdag 14 maart is het zover; ons jubileumfeest!              
We hanteren deze dag een aangepast rooster dat wil zeggen van 
8.35 u tot 15.00 u. Alle kinderen eten deze dag op school, ze 

hoeven geen lunchpakket mee te brengen, dit wordt door de 
oudervereniging verzorgd. Wel nemen ze hun eigen fruit mee 

voor de pauze. Houdt u alvast deze middag vrij voor een 
bijzonder optreden van de kinderen? 

 
GMR  
Per 1 januari 2019 heeft de stichting Edu-Ley ook één 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, GMR. De GMR 
wordt gevormd door één leerkracht en één ouder afgevaardigd 

van elke school binnen de stichting. De GMR praat mee over 
bovenschoolse zaken zoals de begroting, de koersnotitie en de 
fusie. De GMR heeft ofwel een instemmingsbevoegdheid of een 

adviesbevoegdheid. Er is regelmatig contact met het College van 
Bestuur (Paul van Aanholt) en de leden van de Raad van 

Toezicht.  
De leden van de GMR denken en beslissen graag mee over het 
onderwijs in Goirle. Wilt u nog meer weten over de GMR? Of bent 

u heel benieuwd naar de activiteiten, agenda en notulen van de 
GMR dan kunt u daarvoor onze website raadplegen; www.edu-

ley.nl/GMR 
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Even voorstellen: Judith te Plate  

Beste ouder(s) en verzorger(s), 
Bij deze wil ik me even voorstellen. Ik ben Judith te Plate en 

zal vanuit Sterkhuis ‘Aandacht voor Basiskracht’ op initiatief 
van gemeente Goirle een aantal uur aanwezig zijn op de 
Kameleon. Ik ben 16 jaar werkzaam bij Sterkhuis en heb altijd 

als pedagogisch medewerkster bij de dag- en 
nachtbehandeling gewerkt. Ik ben getrouwd en heb een 

dochter van 8 jaar.  
Op de momenten dat ik op school ben, dit zal de donderdag 
ochtend zijn, ben ik aanwezig in de kleuterklassen waar ik 

samen met de leerkrachten kijk naar alle kinderen. We 
bespreken met elkaar hoe het met de kinderen gaat.  

Soms zijn er echter vragen of zorgen rondom het opgroeien 
en de ontwikkeling van een kind, die meer aandacht vragen. 
Deze vragen of zorgen zullen de leerkrachten, met u 

bespreken. Mocht ik rondom de vraag of zorg iets kunnen 
betekenen, zal de leerkracht of de intern begeleider eerst 

toestemming aan u vragen voor mijn betrokkenheid. 
Om meer zicht te krijgen op de sterke en minder sterke 
kanten van het kind en op situaties die moeilijk kunnen zijn 

voor het kind, observeer ik samen met de leerkrachten en de 
intern begeleider het kind. Samen met u bespreken we de 

observaties en zoeken vervolgens naar een manier waarop we 
het kind kunnen ondersteunen in de klas en eventueel ook 
thuis, zodat het zich beter kan ontwikkelen. 

Als u vragen heeft, kunt u deze aan Anouk van Dal of aan mij 

stellen. 

Met vriendelijke groet,  
Judith te Plate 

Gedragscoach Aandacht voor Basiskracht 


