
Op donderdag 23 september zal de

informatieavond voor de groepen online worden

verzorgd. Verder bericht hierover volgt nog.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
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Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad

en hebben de kinderen weer energie opgedaan

om fris aan het nieuwe schooljaar te starten! 

Wij hebben er weer zin in!

We staan aan het begin van een nieuw avontuur:

samen met directeur Marielle gaan we ons de

komende 4 jaar ontwikkelen tot een Wijk-,Speel-

en Leercentrum. Hierover zullen we jullie

regelmatig informeren.

Zoals u in de eerdere berichten heeft kunnen

lezen, hanteren we vanaf a.s. maandag weer het

originele schoolrooster. Dit betekent:

8.25 - 8.35u inloop

8.35 - 12.00u ochtend 

12.00 - 13.15u pauze

13.15 - 15.30u middag

Op woensdag en vrijdag is de school weer

gewoon om 12.30u uit.

In de middagpauze is er de mogelijkheid tot

thuis eten of overblijven op maandag, dinsdag

en donderdag. De kosten hiervan bedragen 1

euro per keer. U kunt een strippenkaart kopen bij

meneer Arno. We zijn aan het bekijken of we het

overblijven digitaal kunnen regelen. Dit hoort u

t.z.t. van ons.

De school is op de lange dagen om 15.30u uit,

waarbij we u vragen om op dat tijdstip uw kind

bij de poort op te halen. Wij missen anders

teveel onderwijstijd. Neemt u bij het halen en

brengen zelf de 1,5m afstandregel in acht?

Bij deze nieuwsbrief treft u een bijlage aan van de

nieuwe beslisboom. Er verandert weinig t.o.v. de

laatste weken voor de zomervakantie. De kinderen

kunnen helaas nog niet binnen afgezet worden, dus

vragen wij u dit bij de poort te blijven doen. De

kinderen zullen wel weer gezamenlijk buitenspelen

en andere activiteiten binnen de school

ondernemen. Leerkrachten houden onderling en

met ouders, zoveel mogelijk 1,5m. afstand.

Kameleon nieuws 1
september 2021

De gouden regel die deze maand centraal staat:

"Je kunt best wel verzinnen, dat we op tijd beginnen"

Start schooljaar

Overblijven

Huidige maatregelen

Informatieavond



De jarigen van september

Groep 1/2A: Jaxx, Maudy

Groep 1/2B: Azra, Loeka

Groep 3: Cas, Tess

Groep 4: Pax, Sanuthi, Chloe

Groep 6: Koen

Groep 8: Nana

Juffrouw Ingrid

Zingen voor de jarigen kan weer met de groepen

samen buiten bij de vlag.

Hiep hiep hoera

Welkom
We heten jullie natuurlijk allemaal weer van harte

welkom. Een extra welkom voor de leerlingen die

aanstaande maandag starten op Kameleon:

Groep 1/2A Wiktor

Groep 1/2B Azra, Mylan

Groep 4      Asya

Groep 7       Bart

Naast directeur Marielle, start juf Simone H. in

groep 1/2A en juf Suus in groep 1/2B (LIO-

stagiaire). Wij wensen hen veel werkplezier!

Schoolgids en kalender
Onze digitale schoolgids en kalender kunt u vinden

op onze website: www.kameleon-goirle.nl

Wilt u graag een papieren versie, dan mag u deze

bij meneer Arno ophalen.


