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Van de schoolleider 

Deze keer ontvangt u van mij het algemene gedeelte van de nieuwsbrief en morgen van de 

leerkrachten een brief met nieuws vanuit de groepen. 

 

Officiële opening school en het schoolplein 

Op 4 oktober is de officiële opening van ons prachtige nieuwe gebouw. Het programma ziet er 

als volgt uit: 

10.00 uur: opening met alle leerlingen, genodigden en ouders. 

Om tien uur zijn we als school met z’n allen buiten om het gebouw officieel te openen. Hierbij 

bent u als ouder van harte welkom.  

Na dit moment gaan de kinderen beginnen met het feestelijke ochtendprogramma en vragen 

we alle ouders de school weer te verlaten. 

 

14.00- 16.00 uur: Open inloop voor belangstellenden. Oud-leerlingen, oud-medewerkers, 

buurtbewoners en overige belangstellenden zijn van harte welkom om de school te komen 

bekijken. 

 
Verkeerssituatie rondom de school, brief van de gemeente 
Zoals u weet is de parkeersituatie rondom de school een onderwerp wat we als school met de 

gemeente uitvoerig hebben besproken.  

Als school mochten we informeren, adviseren, meedenken over de parkeersituatie en mogelijke 

oplossingen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeente. 

 

Kortgeleden hebben de buurtbewoners rondom de school een brief van de gemeente 

ontvangen over de verkeerssituatie en mogelijke oplossingen. Een gedeelte van de brief kunt u 

hieronder lezen: 

 
Pieken bij halen en brengen 
Zoals u ongetwijfeld weet, kent een basisschool een aantal pieken in het halen en brengen van kinderen. 
Vooral in de ochtend en in de middag, maar ook rond 12.00 uur op woensdag en vrijdag is het druk. De 
omgeving van de school maakt het niet eenvoudig om een goede parkeeroplossing te vinden voor de 
school, omdat de ruimte voor een goed parkeerterrein ontbreekt. Het terrein aan de voorzijde van de 
school is daarvoor niet geschikt, omdat daardoor het autoverkeer zou mixen met het langzaam verkeer 
op het afgesloten deel van de Van der Leelaan (dit deel is alleen afgesloten tijdens het halen en brengen). 
Dit levert gevaarlijke situaties voor de kinderen op. Dit vinden we ongewenst.  
 
Welke oplossing stellen wij voor 
In overleg met de school zijn we tot een oplossing gekomen, die u ook in het bijgevoegd ontwerp kunt zien 
en die we hieronder puntsgewijs toelichten: 
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- Ten noorden van de school is het voorstel om  eenrichtingsverkeer in te stellen op de Parklaan, 
Van der Leelaan en Bergweg. Dit geldt op werkdagen van 8.00-16.00, zodat het bij een ieder 
duidelijk is. Op deze manier is er voldoende ruimte om te parkeren op de rijbaan en kunt u als 
bewoner gewoon uw woning bereiken.  

 
- Om te stimuleren dat aan één zijde van de weg geparkeerd wordt, stellen we voor om een 

parkeerverbod in te stellen aan de linkerzijde van de weg. Dit willen we realiseren met een gele 
onderbroken belijning aan de westzijde van de Van der Leelaan en de zuidzijde van de Bergweg. 
De basisschool en de gemeente hebben voor deze oplossing gekozen, omdat dit (parkeren aan 
de overzijde) verkeersveiliger is voor kinderen die in- en uitstappen. Een gele onderbroken 
belijning geldt als formeel parkeerverbod; dit betekent dat er op gehandhaafd kan worden.  

 
Om de voorgestelde maatregelen door te kunnen voeren, moet de gemeente een 
verkeersbesluit nemen. Hierbij geldt ook een bezwaar- en beroepsprocedure. Voorafgaand aan 
de procedure heeft de gemeente de buurtbewoners in staat gesteld om te reageren op de 
plannen. Mocht u dit als ouder nog willen doen, kunt u eventuele opmerkingen tot a.s. vrijdag 
doorgeven op info@heuvelrug.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kameleonapp 
De Kameleonapp werkt momenteel nog niet. Het is nog steeds wachten op bericht van de 

app-store dat de app is aangepast. Zodra dit is gedaan, krijgt u van mij bericht.  

 

Nieuws uit de MR: 
Bij deze stellen we de MR voor schooljaar 2017/2018 aan u voor, bestaande uit: juf Marlies 
(groep 1/2) , juf Rachel (groep 1/2), juf Joke (groep 8), Margo Van Rotterdam (kinderen in groep 2 
en 6), Sandra Wortelboer (kinderen in groep 3, 5, 7) en Christel Breton (kind in groep 7). 
Afgelopen week heeft de MR haar opstart vergadering gehad. In deze vergadering zijn de 
aandachtspunten voor het komende schooljaar besproken en de lopende zaken n.a.v 
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ingekomen vragen van ouders en informatie uit het team. De notulen zijn op korte termijn te 
vinden op de website. 
De volgende MR vergadering is gepland voor maandag 9 oktober. Als ouder bent u van harte 
welkom een keer aan te sluiten. We starten altijd om 19.00 uur en rond 20.30 is de vergadering 
meestal afgelopen. De overige vergaderdata voor schooljaar 2017/2018 worden binnenkort 
vastgelegd en medegedeeld. 
Heeft u vragen, dan kunt u ons altijd aanspreken. Per mail kunt u de MR bereiken op het 
volgende mailadres: mrkameleon@wereldkidz.nl 
Hartelijke groeten, de MR 
 
Gezocht kandidaat GMR 
Graag willen we u informeren dat de GMR een vacature heeft voor een ouder. Elke ouder van 
een school uit de Stichting kan zich hiervoor kandidaat stellen. Zie voor verdere informatie de 
bijgevoegde flyer. 
 
 
Vanuit de BSO 
Ook BSO Kameleon is vol enthousiasme van start gegaan in het nieuwe gebouw. Hieronder ziet 
u de jaarplanning. Vragen of interesse? Bel gerust naar 06 –138 690 60 

 

 
 
 
 


