
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kameleon Nieuws nr.1   14 september 2018 
 

 
Agenda 
 

Informatieochtend groep 1-2    18 september 08.30- 09.30  
Informatieochtend groep 3-4    20 september 08.30- 09.30 
Informatieochtend groep 7-8   24 september 08.30- 09.30 
Informatieochtend groep 5-6    26 september 08.30- 09.30 
OR vergadering      25 september 08.45-09.30  
MR vergadering      26 september 15.00-17.00  
Start Kinderboekenweek     3 oktober  
 
 
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 2018-2019. Elke groep heeft zijn 
eigen informatieochtend, u heeft hiervoor ook een brief ontvangen. Wij hopen dat u er bij bent!  
 
Op tijd komen 
Graag willen wij uw aandacht vragen voor het op tijd komen op school! Om 8.20 uur gaat de voordeur open 
en om 08.30 moeten alle kinderen binnen zijn. Dan kunnen de lessen goed beginnen!  
 
Veranderingen in het team van De Kameleon  
Vanaf maandag werkt er een nieuwe juf op de Kameleon. Juf Vanessa komt lesgeven op maandag en 
dinsdag in groep 5-6. Juf Yvonne krijgt hierdoor tijd voor haar nieuwe studie voor Intern Begeleider. De 

klassenindeling ziet er dan als volgt uit:   
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2  Juf Ivy Juf Ivy Juf Ivy Juf Ivy Juf Malika 

Groep 3/4  Juf Ingrid Juf Ingrid Juf Shirley Juf Shirley Juf Shirley 

Groep 5/6  Juf Vanessa Juf Vanessa Juf Yvonne  Juf Yvonne Juf Yvonne 

Groep 7/8  Juf Agnes Juf Agnes Juf Agnes Juf Fifi Juf Fifi 

 
 
 

  



 
 
 
 
 

 

Sportactiviteiten  

Binnenkort gaat het AKT weer van start met de gratis naschoolse sport- en beweeglessen voor groep 1 

t/m 8. De lessen worden gegeven door vakleerkrachten. Inschrijven voor de lessen is mogelijk vanaf 

vrijdag 7 september op www.sportiefalmere.nl. Op 1 oktober starten de lessen. 

Bij het AKT heeft elk kind de kans om op het eigen niveau te sporten en bewegen op een locatie in de 

buurt. Dit schooljaar hebben we weer een locatie kunnen toevoegen. Meer informatie over het AKT is 

terug te lezen in de bijlage. 
 
 
Vakantie en studiedagen 2018 – 2019 
Hieronder nogmaals de vakanties en de studiedagen van dit schooljaar. Deze data staan ook in de kalender 
die u van ons heeft ontvangen.   
 
 

Eerste schooldag 
Studiedag 

Herfstvakantie 
Studiedag 

Sinterklaasfeest 
Studiemiddag             
Kerstvakantie 

Studiedag              
Voorjaarsvakantie 

Studiedag 
Studiedag 

Meivakantie 
Koningsspelen                 

Hemelvaart 
Studiedag 

Tweede Pinksterdag 
Studiedag 

Studiemiddag 
Studiedag 

Zomervakantie 

  3 september 2018 
19 oktober, hele dag vrij 
22 oktober t/m 26 oktober 2018 
23 november, hele dag vrij 
5 december vanaf 12 uur vrij 
21 december vanaf 12 uur vrij 
24 december t/m 4 januari 2019 
11 februari, hele dag vrij 
18 februari t/m 22 februari 2019 
11 maart, hele dag vrij 
29 maart, hele dag vrij 
19 april t/m 3 mei 2019 
12 april vanaf 12 uur vrij 
30 en 31 mei 2019 
5 juni, hele dag vrij 
10 juni 2019 
17 juni, hele dag vrij 
11 juli, middag vrij 
12 juli, hele dag vrij 
15 juli t/m 23 augustus 2019 

 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Team De Kameleon 

http://www.sportiefalmere.nl/

