
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
Kameleon Nieuws nr.1   6 september 2022 

 
Start schoolfruit      7 september  
Informatieochtend groep 1-2     12 september 08.30- 09.30  
Informatieochtend groep 5-6     13 september 08.30- 09.30  
Informatieochtend groep 7-8     15 september 08.30- 09.30  
OR vergadering       15 september 08.45-09.30  
Informatieochtend groep 3-4     16 september 08.30- 09.30  
Schoolreisje        23 september  
Kamp groep 7&8       27-28-29 september  
Studiedag, kinderen zijn vrij     3 oktober  
Start Kinderboekenweek     5 oktober  
Startgesprekken/ oudergesprekken   11-12-13 oktober  
 
 
De eerste dagen van het schooljaar 2022-2023 zijn voorbij. We zijn blij dat we iedereen weer terug zien. 
De kinderen zijn inmiddels gewend aan hun nieuwe klas en juf/ meester en hebben hun draai weer 
gevonden. 
 
Mededelingen 

- Nieuwe leerkracht  
Op school hebben wij een nieuw leerkracht. Juf Colinda staat maandag, dinsdag en woensdag 
voor groep 4.  

- Kiss & ride en parkeren 
Mocht u uw kind met de auto naar school brengen, vragen wij u om de auto op een parkeerplek te 
parkeren. Geparkeerde auto’s op de straat zorgen voor onveilige situaties voor de kinderen. De 
weg bij de school moet vrij blijven en altijd toegankelijk zijn (bijvoorbeeld voor hulpdiensten). 
Wel kunt u uw kind(eren) afzetten en zelf weer meteen doorrijden. Dank voor de medewerking      
(ook namens de buurtbewoners) 

- Ouderkalender  
Uw kind krijgt morgen de papieren versie van de ouderkalender mee naar huis. In deze kalender 
vindt u een overzicht van de activiteiten van De Kameleon voor het schooljaar 2022-2023. Op 
de achterkant van elke maand staat informatie over de school. Deze informatiekalender is 
bedoeld als jaarlijkse aanvulling op onze schoolgids.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
Schooltijden Kameleon 

Onze school hanteert het continurooster en de kinderen van groep 3 t/m 8 hebben op maandag en 
donderdag een Verlengde Schooldag (VSD).  
 
De schooltijden zijn als volgt:  

 Groep 1-2: maandag t/m vrijdag van 08.30-14.00 uur 

 Groep 3 t/m 8: maandag & donderdag van 08.30-15.00 uur & dinsdag, woensdag en vrijdag van 
08.30-14.00 uur. 

 
Om 08.20 gaat de deur open en om 08.30 begint de les.  
 
 
Informatieochtenden  
We willen u graag uitnodigen voor de informatie-ochtend op 
onze school. Tijdens deze ochtend krijgt u belangrijke 
informatie over het schooljaar. U krijgt onder andere 
informatie over de organisatie van ons onderwijs, de 
algemene schoolregels en de activiteiten van het schooljaar 
2022-2023. Elke groep heeft zijn eigen informatieochtend.  
 
Wij hopen dat u er bij bent!  
 
 
OR en MR zoeken nieuwe leden  
 
De ouderraad en de Medezeggenschapsraad van de Kameleon zoeken nieuwe leden. Afgelopen jaar zijn 
een aantal ouders hieruit vertrokken, omdat hun kinderen naar de middelbare school zijn gegaan.  
 
Heeft u zin om de school te helpen met activiteiten of mee te denken over het beleid van de Kameleon, 
dan kunt u dit aangeven bij iemand van de OR, MR of directie.  
 
 
Schoolfruit 
 

Vanaf morgen, woensdag 7 september, bieden wij als school weer 
schoolfruit aan.  
 
Uw kind krijgt fruit op woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze 
dagen hoeft u uw kind dus geen 10-uurtje mee te geven. Het 
schoolfruit programma wordt aangeboden en betaald door de 
Europese Unie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
Schoolreis  
 
De Kameleon gaat weer op schoolreis. Op vrijdag 23 
september gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis.  
 
De bestemming houden we nog even geheim.  
Aankomende donderdag ontvangt u van ons meer 
informatie over het schoolreisje.  
 
Groep 7&8 gaat dit jaar voor het eerst weer op een echt 
schoolkamp op 27-28-29 september. Zij krijgen een 
aparte informatiebrief.  

 
 
 
 
Activiteitenbijdrage  
 

De school vraagt 1 keer per schooljaar om een vrijwillige bijdrage: de activiteitenbijdrage! Deze 

bijdrage is voor alle activiteiten, dus ook voor het schoolreisje.  
 
Naast uw bijdrage organiseert de Ouderraad elk jaar een activiteit om extra geld binnen te halen om alles 
te kunnen betalen. Vorig schooljaar was dat een sponsorloop, dit jaar komt er weer een andere activiteit.  
 
De activiteitenbijdrage bedraagt dit schooljaar € 37,50 per kind. Dit bedrag is vastgesteld door de 
medezeggenschapsraad van de school.  
 
Wij begrijpen dat dit een bedrag is dat u misschien niet kunt missen. Mocht u toch een vrijwillige bijdrage 
willen betalen, maar anders dan dit bedrag of op een andere manier, dan kunt u altijd contact opnemen 
met de directie of de administratie. Wij helpen u graag.  
 

In de bijlage vindt u een brief met meer uitleg.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
Team De Kameleon 


