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De oudervereniging verzorgt voor de kinderen

activiteiten zoals sinterklaas, schoolreis, carnaval

etc. Om dit te kunnen organiseren is de

ouderbijdrage belangrijk. We kunnen ons voorstellen

dat het betalen van deze bijdrage erbij ingeschoten

is. Als dat zo is, dan is het fijn wanneer u alsnog het

bedrag van 35 euro overmaakt op rekeningnummer

NL76ABNA0564537349, tnv Oudervereniging

basisschool kameleon. O.v.v. naam kind en groep. 

Alvast heel erg bedankt namens de

Oudervereniging. 
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De gouden regel die deze maand centraal staat:

"Als ik met mijn werk stop, ruim ik mijn spullen netjes op"

Schooltijden

Ouderbijdrage

Vorig schooljaar zijn we overgestapt tijdens de

coronatijd op een continurooster. Dit om het

aantal bewegingen te beperken. Na de

zomervakantie hebben we het originele

schoolrooster weer opgepakt om vervolgens in

december, vanwege corona, weer op

continurooster over te stappen. Nog steeds blijft

onzeker wat corona van ons als school zal vragen.

Ook willen wij u niet belasten met steeds

wisselende schooltijden. Dat maakt dat we in

samenspraak met de MR besloten hebben om de

schooltijden voor dit schooljaar te laten zoals ze

nu zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 8.35

tot 15.00 uur en woensdag en vrijdag van 8.35 tot

12.30 uur. Alle kinderen blijven op school lunchen.

De overblijfrekening had nog wat reserves. Dat

betekent dat we dit schooljaar verder geen kosten

voor overblijven in rekening gaan brengen. 

Daarnaast zijn we natuurlijk op weg naar een

nieuw concept. Ook daar zal de komende

maanden wat meer duidelijkheid over komen. We

hopen dat we met die ontwikkelingen ook meer

zicht krijgen op hoe de schooltijden in het nieuwe

schooljaar eruit zouden moeten gaan zien. 

Oudergesprekken
De kleuters krijgen vrijdag 18 februari hun

ouderrapport mee. De gesprekken vinden plaats in

de week van 21 februari. U kunt zich vanaf

donderdagmiddag hier voor intekenen op

Ouderportaal. 

De kinderen van groep 3 t/m 7 ontvangen

donderdag 24 februari hun 1e rapport. De

oudergesprekkenvinden in de eerste week na de

vakantie plaats. U kunt hiervoor intekenen op

Ouderportaal vanaf maandagmiddag 14 februari

16.00u tot woensdagavond. 

Voorleeswedstrijd
Op 10 februari deed Eliz van Dongen, groep 8, 

 namens BS Kameleon mee aan de

voorleeswedstrijd. Ze las fantastisch voor en kreeg

mooie feedback van de jury! Hoewel de jury een

andere kandidaat als winnaar koos, was Eliz voor

ons ook echt een winnaar. De wedstrijd vond

online plaats. 

Terugblik studiedag
Tijdens de studiedag van 31 januari hebben wij een

interessante online rondleiding gehad van de

directeur van Speelleercentrum De Wijde Wereld,

een school met een vernieuwd onderwijsconcept in

Uden. Naast het team, waren de bestuurder, een

ouder uit de MR en medewerker van de

peuterspeelzaal ook aanwezig. Twee leerlingen uit

de leerlingenraad hebben de rondleiding later op

school terug mogen kijken. Hier hebben we zeker

wat mooie ideeen gezien die we mee kunnen

nemen naar ons toekomstplan. Hierover zal

binnenkort meer informatie volgen.
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Agenda
17 februari                  intekenen gesprekken kleuters

18 februari                  ouderrapport kleuters mee

week 21 feb.               oudergesprekken kleuters

14 februari                 intekenen gesprekken 3 t/m 7

24 februari                rapport groep 3 t/m 7 mee

week 7 maart             oudergesprekken 3 t/m 7

25 februari                 carnavalsviering

26 feb t/m 6 maart    carnavalsvakantie

Welkom!
Deze weken start Mikail in groep 7 en Emanuel in

groep 2! Wij wensen hen een fijne schooltijd toe!

Carnaval
Vrijdag 25 februari vieren we carnaval op school.

Het motto in Goirle is dit jaar: As we d'r zen

zemmer. Op school draait het om het thema "The

masked singer". Houd binnenkort Facebook en

Instagram in de gaten voor de aankondiging van

onze carnavalsshow voor de kinderen!

Op donderdag 24 februari mogen de kinderen

verkleed als hun favoriete artiest / zanger naar

school toe komen.

Vrijdag 25 februari mogen de kinderen uiteraard

ook verkleed naar school. Deze ochtend laten de

klassen een carnavalsoptreden zien in de

binnentuin van De Gulden Akker (tegenover ons

schoolplein). U bent als ouder van harte

uitgenodigd buiten te komen kijken. Echter vragen

wij u wel om alleen het optreden van uw

kind/kinderen bij te wonen, i.v.m. de drukte die

anders ontstaat. Houd rekening met 5 min.

tijdsspeling voor/na de aangegeven tijd.

10.30u groep 1/2A

10.45u groep 1/2B

11.00u groep 8

11.15u groep 3/4

11.30u groep 5/6

11.45u groep 7

Nog meer feest!
3 hoeraatjes voor de jarigen van de maand

februari:

Groep 1/2B: Roy

Groep 3: Kaj, Mats, Amber

Groep 4: Liam

Groep 5: Cataleya, Dave

Groep 6: Emanuel

Groep 8: Mitch

Tevredenheidsonderzoek
In december heeft het tevredenheidsonderzoek

plaatsgevonden onder ouders, leerlingen en

teamleden. Een terugkoppeling hiervan leest u in

de bijlage van dit Kameleonnieuws. Wij vragen u

de moeite te nemen dit door te lezen. Het is voor

onze school van groot belang. Bedankt!


