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

Agenda:  
 

Elke vrijdagochtend 
Koffieuurtje ouders  

 
 

Woensdag 19 december 
Meneer Bart jarig  

Zingen jarigen december  
 

Donderdag 20 december 
‘s Middags leerlingen vrij  
’s Avonds kerstviering  

 
22 december tot 6 januari 

Kerstvakantie  
 

Vrijdag 11 januari  
Kledinginzameling  

 
Zondag 20 januari  

Open dag Rooi Pannen 
 

Woensdag 23 januari  
Voorleesontbijt  

 
Donderdag 24 januari  

Open avond Campus 013 
 
 
 

 
 
 

Wist u dat…  
Groep 7/8 aanstaande 
vrijdag in de finale zit 

van de Scholenquiz van 
Gelden vur Helden?  

 
 
 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Bezetting team na de kerstvakantie 
Aan het begin van het schooljaar hebben we u al verteld dat er 

vanaf januari enkele wijzigingen zijn in de bezetting van de 

groepen, vanwege o.a. zwangerschapsverloven binnen ons team. 

We vinden het fijn dat Ingrid Z, na haar zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof, na de kerstvakantie weer aan de slag gaat in 

groep 2/3 . Ingrid Z en Ingrid V verdelen de werkzaamheden 
over de hele week, waarbij Ingrid Z aan het begin van de week 
werkzaam is en Ingrid V aan het einde van de week. We wensen 

Ingrid Z weer veel werkplezier toe. 

Binnen de uren van de IB-ers (Anouk en Anita) treedt een 
wijziging op.  
Anita gaat vanaf januari minder werken en zal alleen op 

maandag nog werkzaam zijn. Anouk gaat vanaf dat moment als 
fulltime IB-er aan het werk. Inmiddels hebben Anita en Anouk 

hun taken goed verdeeld zodat de begeleiding van de leerlingen 
voortgezet kan worden.  
Zo is er ook afgesproken dat de Speurneuzengroep door Anouk 

overgenomen wordt.  
Linsey blijft werkzaam in de ondersteuning in groep 2/3 op 

woensdag en donderdagochtend. 

In groep 7/8 hebben we de vervanging van Ilse, in verband met 

ziekte wegens privéomstandigheden en niet werk gerelateerd, 
goed kunnen inregelen tot het einde van het schooljaar. 

Gijs zal de volledige vervanging van Ilse op zich gaan nemen en 
werkt op dinsdag en woensdag en de maandagen om en om. 
Bart neemt op dinsdag zijn taken als basisschoolcoach weer op 

en op woensdag zijn ouderschapsverlof.  

Tot slot is Anne bijna zover dat ze met zwagerschapsverlof zal 
gaan. Naar verwachting zal dit verlof op maandag 25 februari 
ingaan. Mike vd Weide zal Anne fulltime gaan vervangen in 

groep 6. Mike heeft al ervaring in groep 6 opgedaan tijdens zijn 
afstuderen. Ter voorbereiding op de vervanging komt Mike een 

aantal keer in de groep meedraaien.  
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Zing mee! 
Heb jij altijd al eens een kerstliedje voor publiek willen 

zingen? Dan is dit je kans! Op vrijdag 21 december 
organiseert het Jan van Besouw namelijk een Kerst Sing-in; 

een open podium voor (jong) talent. Je kunt zelfs met een 
echte band optreden, want CC Blue is beschikbaar om de 

talenten te begeleiden. Natuurlijk mag je zelf je muziek 
meenemen op USB-stick. Daarnaast kan op het moment zelf 
muziek uitgezocht worden. Wil jij jouw zangkunsten laten 

horen? Aanmelden is niet verplicht, maar als je verzekerd wilt 
zijn van een plekje op het podium, kun je je aanmelden via 

publiciteit@janvanbesouw.nl. Wij hopen dat we veel 
zangtalentjes mogen ontvangen in de foyer van Cultureel 

Centrum Jan van Besouw! 

 

Playtime @Mainframe  
Op vrijdag 21 december is het Playtime in Mainframe! Alle 

kinderen van groep 3 t/m 8 zijn dan welkom om van 13.45u 
tot 16.30u gezellig te komen spelen en knutselen. Tijdens 
deze middag staat de grote zaal vol met leuke spellen, een 

springkussen en een pannakooi (om lekker een potje in te 
voetballen). In de huiskamer staan knutseltafels waar je een 

leuke kerstknutsel kunt maken, of je kunt er even bijkomen 
van al dat spelen in onze zithoek met een leuk stripboek. Voor 
kids uit de bovenbouw is er een eigen, “restricted area”, 

alleen toegankelijk voor jongens en meisjes uit groep 7 en 8! 
Daar kan worden gegamed op een groot scherm, kun je een 

potje tafelvoetballen of darten of een beetje chillen op onze 

loungebank 😉  

Kosten voor deze middag zijn € 2,50. De opbrengsten gaan 
naar het goede doel van Gelden vûr Helden - Goirle/Riel, dit 

jaar De Zonnebloem afdeling Goirle. Mooi toch? We willen 
natuurlijk graag zoveel mogelijk geld ophalen, dus kom je 

ook? En neem vooral je vriendjes en vriendinnetjes mee! 
Aanmelden mag, graag zelfs. Stuur een mail met je naam, 

leeftijd, school en groep naar jongerenwerk@mainframe101.nl  

De ingang voor deze middag is aan de Thomas van 

Diessenstraat (tegenover CC Jan van Besouw) 


