
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
Kameleon Nieuws nr.2   6 oktober 2022 

 
Start Kinderboekenweek     4 oktober  
Startgesprekken/ oudergesprekken   11-12-13 oktober  
Boekenmarkt 14.00- 14.45      14 oktober  
Herfstvakantie       17 t/m 21 oktober  
Kanjertheater groep 1-8      25 oktober  
 
 
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? Geef dit dan 
aan bij iemand van de OR, MR of directie.  
 
 
Startgesprekken / oudergesprekken  
Volgende week vinden de startgesprekken weer plaats. U heeft van de leerkracht een uitnodiging 
ontvangen.  
Ouders zijn een bron van informatie, u kent uw kind het beste!  
Uw Informatie is dus voor ons belangrijk.  
Wij willen graag met u in gesprek gaan over uw kind, om u en uw kind beter te leren kennen.  
 
Ter voorbereiding van het gesprek vragen we u alvast na te denken over onderstaande vragen.  
* Kunt u uw kind in vier kernwoorden omschrijven?  
* Hoe heeft uw kind de start van het schooljaar ervaren?  
* Wat is zijn/haar leukste vak en waar liggen zijn/haar interesses?  
* Op welke gebieden heeft uw kind in de vakantie/afgelopen periode een ontwikkeling  
   doorgemaakt?  
* Wat denkt u waar hij/zij veel plezier aan gaat beleven?  
* Wat denkt u dat hij/zij niet makkelijk gaat vinden dit schooljaar?  
* Wat heeft uw kind nodig om er een goed jaar van te maken?  
* Is er nog iets wat de leerkracht echt moet weten? 



 
 
 
 
 

 

Uitnodiging boekenmarkt  
 
Vrijdag 14 oktober van 14.00 tot 14.45 uur  
 

 
 

Als afsluiting van de Kinderboekenweek organiseren wij op vrijdag 14 oktober een boekenmarkt op de 
Kameleon. U bent van harte welkom om 14.00 tot 14.45 voor deze boekenmarkt.  
 
 

 

De Kanjertraining                                          
 
 
Op De Kameleon leren kinderen hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen. Wij 
besteden aandacht aan vaardigheden die hen daarbij helpen. Sociale vaardigheden helpen de kinderen 
om te handelen vanuit respect, om zelfstandigheid te vergroten en om het omgaan met normen en 
waarden te bevorderen. Op De Kameleon zijn alle leerkrachten geschoold in het geven van de 
Kanjertraining.  
Op 25 oktober komt het Kanjertheater naar de Kameleon. De voorstellingen zijn interactief en gaan over 
thema’s als bij de groep horen, sociale media, groepsdruk. Tevens is er een voorstelling voor jonge 
kinderen waarbij ze kennis maken met de gedragingen van de Kanjertraining.  
 
 
Met vriendelijke groet 
 

Met vriendelijke groet, 
Team De Kameleon 


