
Het schooljaar is alweer vier weken in volle gang! De kinderen zijn fris
het schooljaar ingesprongen. Vorige week woensdag hebben wij op het
nieuwe schooljaar getoast en heeft u samen met uw kind een kijkje in
de klas kunnen nemen. Ook de  startgesprekken vinden deze weken
plaats. Fijn om op deze manier samen aan een nieuw en leerzaam
schooljaar te beginnen!
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GOEDE START SCHOOLJAAR

LEO'S BULLETIN N R  1
 

S C H O O L J A A R  2 2 - 2 3

 P A G I N A  1

NIEUWE DATUM
SCHOOLFOTOGRAAF

Het bezoek van de schoolfotograaf is verplaatst naar woensdag 29
 maart. 

 
 

15 T/M 23 OKTOBER 

Herfstvakantie

EVEN VOORSTELLEN
Hoi allemaal!
Mijn naam is Britt Lesterhuis en ik mag dit schooljaar het team van de Kameleon komen
versterken! Ik werk 5 dagen in de week in groep ⅞.
Ik ben 22 jaar en woon in Julianadorp, dus ik kan lekker op de fiets naar werk elke dag!
Naast het lesgeven zijn er nog een hele hoop andere dingen die ik leuk vind om te doen!
Zo vind ik het leuk om in mijn vrije tijd gezellig met mijn vrienden af te spreken, te koken,
te reizen, films en series te kijken en te dansen.
Ik hoop er met elkaar een leerzaam en vooral gezellig jaar van te maken!

https://www.basisschoolkameleon.nl/pg-32858-7-130410/pagina/basisschool_de_kameleon_julianadorp.html
https://www.facebook.com/Sarkonschool-De-Kameleon-Interconfessionele-basisschool-1669271579783826
https://www.instagram.com/icbsdekameleon/
https://www.basisschoolkameleon.nl/tp-32858/agenda#!section
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Door vernieuwing van computerschermen hebben wij een aantal desktop beeldschermen die weg mogen.
Heeft u interesse in een oud beeldscherm (afkomstig uit 2013) kunt u contact opnemen met onze
conciërge Yvonne.
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Rond 1 oktober verstuurt het A-team via Kwieb een betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage en
schoolreisje/-kamp. Goed om te weten is dat de ouderbijdrage is bedoeld voor het organiseren extra
activiteiten buiten de gewone lessen om. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld: het Paasontbijt, de
Sinterklaasviering, Koningsspelen, Kerst, versieringen in de school, een attentie voor de leerlingen aan het
einde van het schooljaar. Zonder deze bijdrage zullen er minder activiteiten kunnen worden
georganiseerd. Voor het schoolreisje/-kamp wordt een apart bedrag in rekening gebracht, afhankelijk van
de groep van uw kind. De planning voor groep 3-7 is om met schoolreisje naar Linnaeushof te gaan. Dit is
alleen mogelijk als voor alle leerlingen de vrijwillige bijdrage schoolreisje wordt betaald. Indien het budget
niet toereikend is zal er worden gezocht naar alternatieven. 

Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage vindt u in onderstaand filmpje en in onze schoolgids.
Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan kunt u bij de gemeente de meedoenregeling
aanvragen. Het is ook mogelijk om de ouderbijdrage en het schoolreisje/kamp gespreid te betalen. U kunt
hiervoor contact opnemen met de penningmeester van het A-team (Linda Evers -
ateamdekameleon@sarkon.nl)

 
 
 
 

OUDE COMPUTERSCHERMEN

BETAALVERZOEK OUDERBIJDRAGE

VOORAANKONDIGING BAG 2 SCHOOL

Ergens in het voorjaar van 2023 zullen wij als school weer
een Bag2School actie houden. 
De missie van Bag2School:
Bag 2 School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en
deze wijze van werken is een prima middel om van niet
meer gebruikte kleding af te komen en om scholen,
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen te laten sparen
voor dat extraatje.
Mocht u de komende maanden niet meer gebruikte
kleding weg willen doen? Dan willen wij u vragen dit
alvast voor ons te sparen! Zodra wij precies weten in
welke weken de inzameling start brengen wij u hiervan
op de hoogte. 

KLIK HIER VOOR HET FILMPJE
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

KLIK HIER VOOR DE
MEEDOENREGELING
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/vraag-en-antwoord/is-de-vrijwillige-ouderbijdrage-op-de-basisschool-en-middelbare-school-verplicht
http://www.themanieuws.nl/app/publication/SDDH181/5375
https://www.linnaeushof.nl/
https://www.basisschoolkameleon.nl/content/32858/download/clnt/101853_Schoolgids_Kameleon_2022-2023.pdf
mailto:ateamdekameleon@sarkon.nl





