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Drie kleutergroepen
Na de herfstvakantie starten we met 3
kleutergroepen. Afgelopen dinsdag mochten de
kinderen van groep 1-2 alvast even zien bij welke
klasgenootjes ze in de groep komen en bij welke
juf. Heerlijk om als kind en als juf te mogen
spelen en werken in groepen van ongeveer 22
leerlingen. Groep 1-2A en 1-2B zullen gaande het
schooljaar de nieuwe instromers verwelkomen.
Groep 1C blijft een vaste groep van 22 leerlingen.
Vrijdag sluiten we de Kinderboekenweek af. Onze
leerlingen vonden het niet “gruwelijk eng”, maar
wel lekker griezelig en grappig. Vooral in de
onderbouw met alle spinnen en spinrag. Onze
schoonmakers konden er maar met moeite vanaf
blijven. 
Met vriendelijke groet, Nelis van Binsbergen

En….. het wordt herfst.
Naar verluid krijgen we eerst nog
een paar mooie dagen.

Drie keer “hoera” voor onze jarigen!
Laten we even kijken naar de vrolijke feestneuzen voor de
komende weken:
Sietse Kars uit groep 5 wordt op 14 oktober 8 jaar.
Lynn Peters uit groep 3 wordt op 15 oktober 6 jaar.
Vera Bosman uit groep 7A wordt op 20 oktober 10 jaar.
Luuk Mulder uit groep 1-2A wordt op 24 oktober 5 jaar.
Duncan Pauwelsen uit groep 6B wordt op 1 november 10 jaar.
Sven Peters uit groep 6B wordt op 2 november 9 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!
Kinderen a.u.b. niet te vroeg naar school sturen.
U weet dat de pleinwacht 10 minuten voor schooltijd begint. En
de kinderen van groep 1-2 mogen 8.20 uur naar binnen. Dat is
ook het tijdstip waarop we bellen als het slecht weer is. Nog
eerder de kinderen binnenlaten doen we echt bij hoge
uitzonderingen. U kent ons: het heeft niets te maken met
gastvrijheid. We hebben voor schooltijd namelijk niet altijd
toezicht in de lokalen, want het team is in de regel met van alles
bezig zoals kopiëren, materiaal klaarleggen, kort overleg, een
briefing, oefenprogramma’s klaarzetten, telefoontjes met
ouders, computerstoringen verhelpen, digibord openen, etc.
Als we uitgaan van de “regenbel” om 10 voor half negen en 10
voor één, dan is het voor de kinderen die eerder op school zijn
geen pretje om in de regen of kou te wachten. Vandaar het
verzoek om de kinderen niet te vroeg naar school te sturen.

We leggen de rode loper uit.
Inderdaad leggen we de rode loper uit,
want we hebben weer 4 nieuwe eregasten
op De Meeuwenberg.
We zetten graag Melek Yildiz, Stein Jacobs,
Nick van der Woude en Fleur van Driel
eventjes extra op de voorgrond.
Melek en Stein zijn tegelijk jarig op 17
oktober. Nick wordt op 22 oktober 4 jaar
en Fleur op 24 oktober. Best leuk voor
deze 4 nieuwelingen dat ze allemaal in
groep 1C terecht komen. Daarmee komt
groep 1C van juf Aliejan en juf Laura op 22
leerlingen en daar blijft het bij. Wordt vast
gezellig. De rode loper geldt voor het eerst
of opnieuw ook voor de ouders van Melek,
Stein, Nick en Fleur. Laten we met elkaar
samenwerken om er voor de kinderen een
leuke en leerzame tijd van te maken.
Kijkzwemmen groep 2 en 3
De ouders van de kinderen uit
groep 2 en 3 mogen op vrijdag 27
oktober op eigen gelegenheid mee
naar Zetten. Leuk om te zien hoe
de kinderen in zwembad
“drie-essen” in Zetten hun best
doen tijdens de zwemles.
Groep 2 vertrekt om half tien en is
om kwart over elf terug. Groep 3
vertrekt om kwart over tien en is
om twaalf uur terug.
De OverbetuweBeweegt-Sportbus komt eraan!
Een grote Sportbus vol met nieuwe materialen komt
ook dit schooljaar basisscholen in de gemeente
Overbetuwe bezoeken. Tijdens de buitenschoolse uurtjes
worden activiteiten georganiseerd voor de kinderen vanaf
groep 3 van de basisscholen en buitenschoolse opvang.
Maar ook hun vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom
om te genieten van sporten op het plein.
Onder leiding van een sportdocent worden de kinderen
begeleid door studenten van het CIOS Arnhem, ROC
Nijmegen en van ALO HAN. Zij gaan samen met de
kinderen allerlei nieuwe en bekende sportactiviteiten
ondernemen.
De Sportbus is een initiatief van het platform
OverbetuweBeweegt.nl, dat voor iedereen sporten
mogelijk maakt. Deelname is dan ook gratis. In de
periode tot en met januari 2018 wordt een aantal
vaste scholen op vaste dagen bezocht. In de vakanties is
de Sportbus niet op de scholen aanwezig.
De sportbus komt vanaf do 12 oktober elke
donderdagmiddag (m.u.v. vakanties) van 15.30 tot
16.30 uur op het schoolplein van basisschool de
Kameleon

Met vriendelijke groet,
Het Sportbusteam

026 4742915

Datum:
Ma 23 okt
Vr 27 okt
Zo 29 okt
Vr 3 nov

Activiteit:
Herfstvakantie voorbij; hoofdluiscontrole
Kijkzwemmen voor ouders groep 2 en 3
Begin wintertijd, uurtje extra slapen
Nieuwsbrief 5 op de site en via de mail.
Zie ook onze Jaarkalender.

Ook dit najaar zal er weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs
worden georganiseerd in de Oldenburg aan het Hofplein 1 in
Driel. Tijdens deze beurs is er tweedehands najaars- en winter
kinderkleding te koop. Ook speelgoed wordt aangeboden voor
prijzen die elke portemonnee kan betalen. Denk hierbij aan
gezelschapsspellen, cd’s, dvd’s en prenten- en voorleesboeken
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar.
De beurs is geopend op zaterdag 28 oktober 2017 van 9.00 uur
tot 12.00 uur.
Wilt u meer informatie, like ons dan op www.facebook.com/Kledingbeurs Driel of
mail naar kledingbeursdriel@hotmail.com

Inschrijfformulier Drielse Griezeltocht
4 november 2017
In te leveren vóór 25 oktober
bij Lisette Noordhoek, Grote Breeken 46
Aanvang: vanaf 18u30 uur.
Plaats: omgeving de Breekenhof
Wie: iedereen die wil griezelen, zonder voorinschrijving is deelnemen niet mogelijk.
Blauwe route minder eng (adviesleeftijd <10)
Rode route super eng (adviesleeftijd >10)
Blauwe route heeft 8 deelnemers per groep, kleinere aantallen worden indien nodig samengevoegd.
Rode route heeft 6 deelnemers per groep, kleinere aantallen worden indien nodig samengevoegd.
(zie volgend blad)

Hoe heet jullie groep:__________________ Welke route lopen jullie? Blauw of Rood*
1. Naam

Leeftijd

5. Naam

Leeftijd

2. Naam

Leeftijd

6. Naam

Leeftijd

3. Naam

Leeftijd

7. Naam

Leeftijd

4. Naam

Leeftijd

8. Naam

Leeftijd

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam begeleider + Leeftijd (min. 18 jr): ____________________
Adres begeleider : ___________________________Telefoonnummer:
___________________________
Email-adres begeleider: ___________________________________
Kosten: €3,50 per deelnemer
1 begeleider gratis.
Gepast betalen bij inleveren strookje.
Een week voor de tocht ontvangt de begeleider de consumptiebonnen, locatie en precieze starttijd.
Noot van Buurtvereniging de Breekenhof
• De organisatie behoudt zich het recht voor in geval van extreme weersomstandigheden met oog op de veiligheid van vrijwilligers en
deelnemers de tocht af te gelasten of te verplaatsen.
• Aanwijzingen van de organisatie dienen ten alle tijde te worden opgevolgd.
• Met oog op de veiligheid van de vrijwiligers en de deelnemers zal de organisatie zorgdragen voor gediplomeerde EHBO
medewerkers tijdens de tocht.
• Restitutie startgeld is niet mogelijk.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om starttijden te wijzigen.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor geleden schade of opgelopen letsel.
• In alle onvoorziene gevallen beslist de organisatie.

!!!De organisatie wenst u allen een mooie veilige en griezelige tocht toe!!!

