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

Agenda:  
 

Elke vrijdagochtend 
Koffieuurtje ouders  

 
 

Vrijdag 11 januari  
Kledinginzameling  

 
Woensdag 23 januari  

Voorleesontbijt  
 

Maandag 28 januari 
MR-vergadering  

 
Woensdag 30 januari 

Zingen jarigen januari  
 

Donderdag 31 januari 
OV-vergadering  

 
Vrijdag 1 februari  

Studiedag  
 

Maandag 4 februari  
GMR-vergadering  

 
 

Wist u dat…  
Groep 4 aanstaande 
dinsdag een golfclinic 
heeft die gewonnen is 

met de workout?  
 
 
 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Allereerst de beste wensen voor het jaar 2019. Op weer een fijne 

samenwerking!  

Gouden regels 

We zijn weer in een nieuw kalenderjaar gestart en pakken de 
draad met onze gouden regels weer op. Deze keer willen we de 

volgende regel onder uw aandacht brengen: 

“Wees zuinig op het materiaal, want het is van en voor ons 

allemaal” 

Iedereen heeft thuis spullen waar je zuinig op bent. Dingen zijn 

duur, hebben emotionele waarde, moeten door meerdere 
mensen gebruikt worden, dat kunnen allemaal redenen zijn 

waarom we zuinig zijn.  
Dat is voor ons als school niet anders! 
Schoolmaterialen moeten stevig zijn, ze worden door veel 

kinderen, jarenlang gebruikt. Daar hangt natuurlijk een 
prijskaartje aan. Ook is het zo dat er veel materialen zijn die niet 

jaarlijks vervangen mogen worden. Denk aan de boeken die we 
gebruiken bij de verschillende methodes.  
We willen graag dat de kinderen een boek in handen krijgen wat 

er na jaren gebruik nog steeds netjes uitziet en compleet is. 
Als we samen de kinderen blijven vertellen dat potloden geen 

kauwstaafjes zijn, dat gummen niet zijn om in te knippen, we in 
boeken niet schrijven maar lezen, schriften zijn om te schrijven 
niet om te tekenen en we elkaar aanspreken als we zien dat 

iemand zich niet aan de afspraken houdt, dan blijven alle 
materialen netjes.  

Bedankt weer voor de medewerking! 

 

Vervanging bij ziekte leerkracht 
Tot nu toe is het ons redelijk goed gelukt om bij afwezigheid van 

een leerkracht vervanging te regelen in de groepen.  
Echter…. Deze week merken we al dat, nu er een griepgolf is, 
het steeds ingewikkelder wordt om vervangers te krijgen. 

Graag leggen we hier dan ook even uit hoe een en ander werkt. 
Op het moment dat de leerkracht zich ziek meldt, wordt er direct 

in de vervangingspool een aanvraag ingediend voor een 
vervanger. Het is altijd afwachten, soms zelfs per dag, of er een 
vervanger beschikbaar is. Het komt dus voor dat er verschillende 

vervangers in een week in een groep staan. Helaas hebben wij 
hier geen invloed op en we proberen zelf zo goed mogelijk alles 

mee op te vangen. 
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Edu-Ley zet de volgende stap  
Edu-Ley verzorgt katholiek en openbaar basisonderwijs in de 

gemeente Goirle op de basisscholen Den Bongerd, ’t 
Schrijverke, Kameleon, Open Hof, De Regenboog en De Bron. 

Formeel bestond  Edu-Ley uit de schoolbesturen BOOG en 
SKBG. In 2015 is besloten om de krachten van beide 

schoolbesturen zo veel mogelijk te bundelen en onder de 

naam Edu-Ley intensief te gaan samenwerken.  

Edu-Ley heeft  de volgende stap in de samenwerking van 
BOOG en SKBG gezet. In overleg met vertegenwoordigers van 
ouders, personeel en de gemeente Goirle is besloten dat 

BOOG en SKBG per 1 januari 2019 fuseren tot één 
schoolbestuur met behoud van de naam Edu-Ley. De 

belangrijkste reden om te fuseren is om ook in de toekomst 
de kwaliteit van het openbaar en katholiek basisonderwijs in 

Goirle zo goed mogelijk te waarborgen.  

De fusie moet leiden tot een meer professionele, kwalitatief 

goede en slagvaardige (bovenschoolse) organisatie in het 
belang van goed basisonderwijs voor ieder kind in Goirle. De 
fusie heeft geen directe gevolgen voor de basisscholen. Het 

huidige onderwijs dat wordt aangeboden en het personeel dat 

er werkt blijft gelijk.  

Rest mij u nog een voorspoedig en gezond 2019 toe te 

wensen. 

Paul van Aanholt 

Voorzitter CvB van de stichting Edu-Ley 

 

10 jaar basisschool Kameleon! 

Dit jaar is het al weer 10 jaar geleden dat basisschool de 
Wildert en de Heibloem gefuseerd zijn. Vanaf dit moment 

gingen we verder als basisschool Kameleon en dat gaan we 
vieren! Groot feest op school dus. 
Noteer donderdag 14 maart alvast in uw agenda. 

(en verder zeggen we nog even niets, maar houd de 

nieuwsbrieven goed in de gaten) 


