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Wist u dat…
de Kinderboekenweek
gestart is?

Agenda:
Elke vrijdagochtend
Koffieuurtje ouders

Beste ouders/verzorgers,
Gisteren hebben we met de hele school de Kinderboekenweek
geopend! Juf Anne en juf Lilian hebben een toneelstukje
opgevoerd over vriendschap en vrienden maken. De komende
week wordt in de klassen aandacht besteed aan de
Kinderboekenweek. De leerkrachten gaan in andere klassen
voorlezen en we hebben het met elkaar over vriendschap. Hoe
het thema verder uitgewerkt wordt, verschilt per klas.
Boekenmarkt Kinderboekenweek
Dit jaar organiseert Kameleon een boekenmarkt tijdens de
Kinderboekenweek voor de leerlingen uit groep 3 t/m 8. De
markt, alleen voor de leerlingen, zal plaatsvinden op donderdag
11 oktober. Die dag mogen de leerlingen maximaal 2 boeken
van thuis meenemen die ze niet meer lezen. Ze kunnen dan
tijdens deze markt hun boeken ruilen met anderen. Bekijk
samen met uw kind welke boeken hiervoor in aanmerking
komen om teleurstelling te voorkomen. We hopen dat de
leerlingen veel leesplezier gaan beleven aan het lezen in hun
nieuwe boek(en)!
Minipuptoernooi
Aanstaande woensdag is het minipuptoernooi voor de groepen 1
t/m 4 bij de voetbalvelden van GSBW. Komt u ze ook vanaf
13.30 uur aanmoedigen?
Bibliotheek
Ook de bibliotheek besteedt
aandacht aan de Kinderboekenweek..
Aanmelden voor een van
de activiteiten kan via
het mailadres van de bibliotheek.

Vrijdag 5 oktober
Dag van de leerkracht
Studiedag

Woensdag 10 oktober
Minipuptoernooi gr 1-4
Vrijdag 12 oktober
Spreekuur SMW
Kledinginzameling
Week van 15 t/m 19 oktober
Herfstvakantie
Woensdag 17 oktober
Juf Ilse jarig
Dinsdag 23 oktober
Algemene ledenvergadering
OV
Donderdag 25 oktober
Pleintje Verkeer gr 1-8
Week van 29 oktober
Welbevindingsgesprekken
Woensdag 31 oktober
Zingen jarigen oktober
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Even voorstellen…
Hallo allemaal,
Mijn naam is Lisa Klessens. Ik ben 19 jaar en kom uit het
kleine dorpje Hooge Mierde. Hier woon ik op een boerderij
met mijn ouders, broertje en zusje. Naast mijn opleiding
ben ik graag bij vriendinnen of bij de korfbal (DDW). Ik
geef trainingen en korfbal zelf ook.
Dit jaar ben ik begonnen in het 3e leerjaar van de pabo
(Hoofdfase 2). Dit houdt in dat ik een half jaar, tot de
carnavalsvakantie, op Kameleon zal stagelopen. Deze stage
loop ik in groep 4, bij Juf Ellen.
Hoi allemaal,
Mijn naam is Suus Rooijakkers, ik ben 18 jaar oud en woon
in Diessen.
Ik ben dit jaar begonnen aan de Pabo op de Fontys in
Tilburg. Voordat ik met deze studie begon heb ik
onderwijsassistent gestudeerd en afgerond.
Ik ga het komende half jaar stage lopen in groep 5 van
juffrouw Monique. Ik ben er iedere dinsdag en woensdag.
Ik heb er zin in!
Groetjes, Suus Rooijakkers
Beste ouders,
Graag zou ik wil me even voorstellen! Mijn naam is Lucas
Courtin en ik kom uit Hulst. Hulst ligt in ZeeuwsVlaanderen, Zeeland. Ik ben 19 jaar. Dit halfjaar kom ik op
Kameleon stage lopen in groep 6 en ik heb er super veel
zin in. Ik hou van voetballen. Zelf voetbal ik in Hulst bij
HVV’24 en in Breda voetbal ik bij de Bress in de zaal. Mijn
favoriete club in Nederland is Ajax. Ik heb een hele lieve
vriendin. Ze heet Michelle. Voor de rest hou ik van lekker
eten en zijn met vrienden. Hopelijk heb ik een leuke tijd op
Kameleon!
Groetjes Lucas
Juf Lisa

juf Suus

meneer Lucas
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