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Wist u dat…
Er op school voortaan
‘Gouden Regels’ te
vinden zijn?
Beste ouders/verzorgers,
Aanmelden Eerste Communie
De periode voor het aanmelden voor de Eerste Communie in
2019 gaat weer van start. U kunt daarvoor, op het
parochiecentrum, een informatieboekje en inschrijfformulier
halen. U kunt uw kind aanmelden tot 16 november op het
parochiecentrum. Na 16 november is de inschrijving gesloten en
vindt, op basis van de binnengekomen aanmeldingen, de
indeling in groepen plaats. De Eerste Communievieringen zijn op
zondag 12 mei 2019.
De “Gouden Regels”
Op de informatie avond heeft u van Yvon gehoord dat we als
team vorig jaar druk zijn geweest met de ontwikkeling van visie,
regels en afspraken rond het onderwerp gedrag.
We hebben duidelijke gedragsverwachtingen geformuleerd en
beschreven wat we van u, de leerlingen en onszelf verwachten.
Deze week zijn er door de school heen lijstjes opgehangen met
een regel die we op rijm hebben gezet, onze "GOUDEN REGELS".
Kijk eens rond op school, lees wat er staat en bedenkt wat dat
voor u, uw kind(eren) en voor ons als leerkracht wil zeggen.
Regelmatig zullen we via de nieuwsbrief een regel onder uw
aandacht brengen. Voor na de vakantie staat "Binnen is
wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet" in de spotlight.
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Agenda:
Elke vrijdagochtend
Koffieuurtje ouders

Week van 15 t/m 19 oktober
Herfstvakantie
Woensdag 17 oktober
Juf Ilse jarig
Dinsdag 23 oktober
Algemene ledenvergadering
OV
Woensdag 31 oktober
Zingen jarigen oktober
Donderdag 1 november
Studiedag
Vrijdag 2 november
Spreekuur SMW

Fijne vakantie!

Deze stagiaires stellen zichzelf deze week voor.
Juf Demi

juf Samantha

juf Lyanca

U vindt onze nieuwsbrief ook op onze website: www.kameleon-goirle.nl
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Even voorstellen…
Hallo, mijn naam is Demi Verhoeven. Ik ben 21 jaar oud en
ik woon in Riel. Ik zit in het eerste jaar van de opleiding
Pedagogiek en ik loop sinds dit school jaar stage op
bassischool Kameleon. Ik loop mee met Anouk (Intern
begeleider), ik sta dus niet vast in één klas. Dit schooljaar
ga ik de talentgroepjes oprichten en hier ga ik mij
voornamelijk mee bezig houden naast het meekijken met
wat Ib-taken. Ik heb voor deze opleiding al een andere
opleiding gevolgd en afgemaakt, namelijk: ‘’Sociaal
Maatschappelijk Dienstverlening’’. Tijdens deze opleiding
heb ik ook al op verschillende plekken stage gelopen
waardoor ik al best wat ervaring heb met kinderen en
jongeren.
U zult mij elke donderdag tegen kunnen komen op school,
dit is de dag dat ik elke week stage loop. Samen met de
kinderen en mijn collega’s ga ik er een leuk jaar van
maken!
Dag iedereen, mijn naam is Lyanca Van Rompay. Ik ben 19
jaar, woon in België en zit in het tweede jaar van de
Academie voor Danseducatie aan Fontys Hogeschool voor
de Kunsten. Ik zou graag de theorie van mijn opleiding
willen toepassen in de praktijk en sta dus te poppelen om
mijn stage te starten op De Kameleon. Van september tot
januari zal ik elke woensdag lesgeven aan groep 1 t.e.m. 5.
Creativiteit de volle loop laten gaan zal centraal staan in
mijn lessen, waarbij de leerlingen vooral plezier beleven in
dans. Ik hoop een nieuwe wereld voor ze te openen of juist
een verdiepende slag te maken. Ik heb er alvast reuzeveel
zin in! Tot dan!
Ik ben Samantha Klaren, tweedejaars student aan Fontys
Hogeschool voor de Kunsten (Academie voor Danseducatie)
en zal aankomend halfjaar met ontzettend veel plezier de
danslessen voor groep 1/2 en 7/8 verzorgen.
Van jongs af aan heb ik me beziggehouden met ervaring
opdoen rondom dans, zang en toneel. Ik heb in diverse
. gespeeld, zoals Les Misérables, Ciske de Rat en
musicals
Kruimeltje, en ben afgelopen jaar docent geweest bij
TelekidsO Musicalschool/RTL Talent Academy. Mijn doel is
om eenoveilige, stimulerende omgeving voor de leerlingen
k
te creëren,
waarin zij de kennis, ervaring, motivatie
en ruimte krijgen om zich te ontwikkelen!
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