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De gouden regel die deze maand centraal staat:

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

Afscheid meneer Arno
Dinsdag 31 mei is de verjaardag van meneer Arno,

maar helaas ook meteen zijn laatste werkdag op

Kameleon...Meneer Arno gaat met pensioen! Dit

gunnen wij hem natuurlijk van harte, maar wat zal

hij gemist worden door de kinderen, ouders en ons.

U bent van harte uitgenodigd een kopje koffie te

komen drinken op deze dag vanaf 09.00u. De

uitnodiging wordt ook nog gedeeld op

Ouderportaal. Wij hopen dat velen van jullie van

deze gelegenheid gebruik maken om hem nog

even gedag te zeggen. 

Bezoek school Rotterdam
Op maandag 16 mei was onze studiedag. In de

ochtend hebben we met het team gebrainstormd

over de inhoud van ons onderwijs. Om meer

richting te kunnen geven aan ons toekomstige

'Wijk-, Speel-, Leercentrum", hebben we in de

middag een bezoek gebracht aan basisschool De

Globetrotter in Rotterdam. Hier hebben we mooie

ideeen gezien, die we mogelijk ook in ons proces

mee kunnen nemen. Bij de ouderavond op dinsdag

28 mei kunt u hier meer over horen!

Resultaten IEP
Groep 8 heeft voor de meivakantie de IEP

eindtoets gemaakt. De uitslagen zijn naar

verwachting; de individuele scores passen bij het

schooladvies dat al in december aan de leerlingen

is gegeven. 

Informatieavond 28 juni
Op dinsdag 28 juni nodigen we u om 19.30u uit op

school voor een ouderavond om u op de hoogte te

brengen van de ontwikkeling van onze nieuwe

schoolplannen. Wij hopen u te mogen verwelkomen!

IMC Coordinator
In de groepen 7 en 8 werken de kinderen al voor

het 3e jaar met IMC Basis. Wij hebben een nieuwe

coordinator aangesteld die met veel zin ons gaat

ondersteunen in de organisatie. In de bijlage stelt

Myrthe zich aan u voor.

Controle teken
De kinderen spelen in de pauze weleens op en

rondom het voetbalveld. Wilt u uw kind regelmatig

controleren op teken?

Kledinginzameling 4 juli
In de week van 27 juni t/m 4 juli kunt u uw oude

kleding op school inleveren. De opbrengst is voor

de activiteiten van de oudervereniging.

Afgelopen jaar is er weinig ouderbijdrage

binnengekomen. Op deze manier kunnen we toch

activiteiten betalen.
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Agenda
25 mei                      Zingen jarigen

26 en 27 mei            Hemelvaart - vrij  

31 mei 09.00u           Afscheid meneer Arno

6 juni                        2e Pinksterdag - vrij 

3 en 10 juni               koffieuurtje

10 juni                       spreekuur SMW

27 juni t/m 4 juli      inzameling kleding

28 juni 19.30u           informatieavond ouders

13 juli 19.00u             algemene ledenvergadering

Wist je dat...
...Juf Marielle regelmatig een column schrijft in

het Goirles Belang en u in de editie van deze

week een mooi eerbetoon aan meneer Arno

kunt lezen?

...Het heel goed gaat met onze taalklas en we

daar enorm trots op zijn?

...Er deze week een imker bij ons op school is

geweest?

...De kinderen van groep 5/6 een bezoekje aan

de duinen hebben gebracht?

...Groep 8 naar het textielmuseum is geweest

voor hun thema van IMC "Mode"?

...De kinderen die hebben deelgenomen aan

Mindfun hun diploma hebben ontvangen?

...Ons team "Karma Chameleon" heeft

meegedaan aan de Goolse dorpsquiz en we in

spanning op de uitslag wachten?

De jarigen van mei
Woensdag 25 mei zingen we weer voor de

jarigen bij de vlag:

Groep 1/2A: Aaron

Groep 1/2B: Juley, Lizz

Groep 3: Jayvandrey, Skylar

Groep 5: Indy, Eldana

Groep 7: Sem, Lars

Groep 8: Stef

Juf Anouk v. D., juf Monique, meneer Arno,

meneer Martin

Welkom!
Juley start in groep 1/2B. We wensen haar veel

schoolplezier!


