Nieuwsbrief 8

Wist u dat…
alle leerlingen
vanmorgen iets lekkers
in hun schoen hadden?

Beste ouders/verzorgers,
Gelukkig is het mysterie van de verdwenen taaitaai opgelost en
komt de Sint aanstaande woensdag gewoon op bezoek.
Vanmorgen vonden de kinderen al iets lekkers in de schoen die
we donderdag samen hebben gezet. Dank u Sinterklaasje!

Visie – kernwaarden Kameleon
Het heeft even geduurd maar eindelijk kunnen we aangeven dat
(zoals de planning nu is) a.s. maandag op de wand tussen de
aula en de speelzaal onze visie zichtbaar gemaakt wordt.
Onze kernwaarden:
Samen – Creativiteit – Humor- Autonomie – verTrouwen
worden op een kleurrijke manier op de wand bevestigd, zodat
voor iedereen zichtbaar is wat wij binnen ons onderwijs en
organisatie belangrijk vinden. Komt u de wand binnenkort ook
bewonderen?

Personele wisseling vanuit Aandacht voor Basiskracht
Enkele weken geleden hebben we u al op de hoogte gebracht dat
Jozien Sleutjes een andere baan heeft aangenomen buiten Sterk
Huis. We zijn blij u te kunnen meedelen dat Judith Welvaarts
vanaf 7 januari het stokje van Jozien gaat overnemen. Judith is
een nieuwe enthousiaste collega binnen Aandacht voor
Basiskracht, met jarenlange ervaring binnen de specialistische
jeugdzorg. We heten haar dan ook welkom bij ons op school als
opvolgster van Jozien.

30-11-2018

Agenda:
Elke vrijdagochtend
Koffieuurtje ouders

Woensdag 5 december
Sintviering
Juf Anita jarig
Donderdag 6 december
Ochtend vrij
Vrijdag 7 december
Spreekuur SMW
Maandag 10 december
Rapport groep 8
Woensdag 12 december
OV-vergadering
Donderdag 13 december
GMR-vergadering
13 en 14 december
Adviesgesprekken gr 8
Woensdag 19 december
Meneer Bart jarig
Zingen jarigen december
Donderdag 20 december
Middag leerlingen vrij
’s avonds kerstviering

Vormsel
De aanmelding van het Vormsel is van start gegaan. De
informatie kan vanaf heden tussen 9.00 en 12.00 uur opgehaald
worden bij het parochiecentrum, Kerkstraat 3, 5051 LA Goirle.
Aanmelden kan tot uiterlijk 21 december en is bedoeld voor
leerlingen in groep 8.

U vindt onze nieuwsbrief ook op onze website: www.kameleon-goirle.nl
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