
 
Locatie Kinheim 8             e : directie.kameleon@jl.nu          w: www.dekameleon.nl 
1161 AP Zwanenburg 
Telefoon: 020 4973970 

Locatie Plantsoenlaan 4 
1161 VW Zwanenburg 
Telefoon:  020 4973429  
  

  Nieuwsbrief september 2018 
 

 
Uitnodiging informatieavond

 
 
Maandag 17 september houden wij een 
informatieavond over het onderwijs dat wij 
bieden op de Kameleon. 
Bij de groepen 3 tot en met 8 verwachten wij 
bij het eerste deel kinderen en ouders. Bij 
groep 1/2 alleen ouders. 
 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
> 19.00 - 19.45 uur: Informatieavond van kinderen(groep 3 tot en met 8)  
 voor ouders. Uw kind laat zijn of haar plek zien en vertelt over de lessen, 
materialen en de manier van werken in de groep. Ook krijgt u algemene 
informatie over de gro 
Bij de kleutergroepen vertellen de leerkrachten aan de hand van een 
presentatie hoe het komend schooljaar eruit gaat zien.  
> 20.00 - 21.30 uur: plenair presentatie van Frum van Egmond, locatie Kinheim. 
Frum van Egmond is de bedenker en de oprichter van de Noordwijkse 
methode. Binnenkort starten op beide locaties van de Kameleon de 
atelierlessen, gegeven door het team van de Kameleon.  
 
U bent van harte welkom!  
 

mailto:directie.gaandeweg@jl.nu
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Fotograaf

 
Ook in dit nieuwe schooljaar staat de schoolfotograaf weer gepland. Op locatie Kinheim 
komt de fotograaf op dinsdag 18 september en op locatie Plantsoenlaan komt de 
fotograaf op donderdag 27 september. Op beide locaties worden de foto’s gemaakt 
door Studio Pixxi uit Zwanenburg. De fotograaf heeft er al zin in en we verwachten 
natuurlijk mooie foto’s!  
Tijdens de lessen worden er pasfoto’s en groepsfoto's gemaakt. Daarna worden de 
broertjes en zusjes uit de klassen gehaald om gezamenlijk op de foto te gaan.  
Voor beide locaties geldt dat er voor schooltijd vanaf 8 uur foto’s genomen worden van 
kinderen met broertjes en zusjes die nog niet bij ons op school zitten. Indien u hier op 
de Kinheim gebruik van wilt maken kunt u dit doorgeven aan juf Judith Arends, groep 3.  
Als u hier op de Plantsoenlaan gebruik van wilt maken kunt u dit doorgeven aan Juf 
Lieke, groep 3/4. 
 
U krijgt achteraf via een inlogkaartje toegang om de foto’s online te bestellen. Dit hoort 
u ter zijner tijd.  
 
Dinsdag 18 september locatie Kinheim 
Donderdag 27 september locatie Plantsoenlaan 
 
Startgesprekken 
Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven, wilt u dan alsnog een afspraak met 
de leerkracht maken? 
 
 
 


