Nieuwsbrief
30 augustus 2019
Goedemiddag
De eerste schoolweek zit erop. Wat een mooi moment was het afgelopen maandag. Alle kinderen en
een heleboel ouders waren aanwezig bij de start van het nieuwe schooljaar. Wij danken jullie allen
hartelijk voor jullie betrokkenheid en positieve reacties die wij hebben mogen ontvangen. Wat een
fijne start.
Zoals ik maandagmorgen al aangaf, gaan er na het officieel openen van de deuren van dit gebouw,
nog veel meer deuren voor ons open. Met elkaar gaan we dit jaar gebruiken om de passende sleutel
te vinden voor het werken in het nieuwe gebouw. Dat betekent dat we gaan ondervinden hoe we
bijvoorbeeld het best kunnen werken op de leerpleinen en op het speelplein. We evalueren steeds
met elkaar en met de kinderen hoe het gaat en waar nodig passen we dingen aan. Ook de feedback
van ouders vinden wij zeer waardevol. Laat het ons weten, zodat het niet alleen aan de poort
besproken wordt, maar ook daadwerkelijk bij ons terecht komt. We zijn tenslotte “samen school”.
In de komende periode wordt naast lezen, rekenen en taal ook gewerkt aan de groepsvorming. Dat is
elk schooljaar een belangrijke fase. Deze periode noemen wij ook
wel de ‘Gouden weken’. In deze weken staat het leren kennen van
elkaar centraal. Daarnaast worden er groepsafspraken gemaakt en
worden de schoolafspraken opnieuw besproken.
Mede namens het team wens ik jullie allen nog een zonnig
weekend toe.
Kim van den Berg
Verkeerde datum schoolgids
Vorige week hebben wij jullie in de nieuwsbrief geïnformeerd over de inloopavond op maandag 16
september van 17.00-19.00 uur. Deze datum is juist.
Helaas is er in de schoolgids per ongeluk een verkeerde datum terechtgekomen. Onze excuses
hiervoor.

Adressenlijsten groepen
Evenals vorig jaar zullen we in verband met de AVG (Algemene verordening persoonsgegevens) geen
adressenlijsten van de groep ongevraagd meegeven.
Ouders die graag een groepslijst van hun kind willen ontvangen, kunnen dit aangeven bij de
leerkracht of via mail aan de directie. Wij zorgen ervoor dat je de groepslijst per mail ontvangt. We
houden hierbij rekening met wat ouders hebben aangegeven op de AVG toestemmingsverklaring.

Werkdruk
Zoals jullie weten zijn er werkdrukgelden beschikbaar gesteld door de overheid om de werkdruk in
het basisonderwijs te verlagen. Evenals afgelopen jaar hebben leerkrachten ervoor gekozen om deze
gelden in te zetten voor extra personeel. Met als doel om de leerkrachten 1x in de 3 of 4 weken een
dag te laten vervangen. De leerkrachten kunnen dan deze dag gebruiken om te werken aan hun
administratie, lessen voorbereiden, overleg voeren met de intern begeleider etc. Dit geldt voor de
groepen 3 t/m 8. Ria en Ilse gaan deze vervanging doen.
De leerkrachten uit de groepen 1 en 2 gebruiken hiervoor de dagen waarop de kinderen uit hun
groep extra vrij zijn.
Voor de overige uren is gekozen om een
eventmanagement te starten. Ilse, Renate en Jorieke
zullen dit op zich gaan nemen. Zij gaan het komende jaar
de verschillende activiteiten organiseren.

Hoofdluiscontrole
Afgelopen woensdag zijn alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Gelukkig bleek dat alle kinderen
hoofdluis vrij zijn.
De volgende hoofdluiscontrole is de woensdag na de herfstvakantie.

De bel
Zoals jullie hebben kunnen horen werkt de bel vanaf afgelopen dinsdag. Deze gaat om 8.25 uur.
Kinderen kunnen vanaf de eerste bel naar binnen. Om 8.30 uur gaat de 2e bel en dan starten we met
het programma.
Ophalen kinderen groep 1/2
We willen de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 vragen om hun kind aan het einde van de dag
op te halen bij de gele deur. We hebben deze week gemerkt dat we het overzicht kwijtraken doordat
ouders op verschillende plekken staan. Het gaat om jonge kinderen waarvan we graag zeker weten
dat ze hun ouders, oppas of opa’s en oma’s kunnen vinden. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Muzieklessen
Vlak voor de zomervakantie heeft Meneer Herman laten weten dat hij met vervroegd
pensioen gaat. We hebben op passende wijze met kinderen en leerkrachten afscheid
van hem genomen. We wensen hem veel geluk en gezondheid
toe en hopen dat hij heerlijk kan genieten van zijn vrije tijd.
Voor ons betekent dit dat de leerkrachten zelf de muzieklessen
weer gaan verzorgen in de groep.

Gezocht ouders/kinderen voor het huis aan huis uitdelen van flyers voor oud papier.
Wij zijn op zoek naar ouders/kinderen (groep 6/7/8) die volgende week in de wijk de
Pas/Hassinkbrink, briefjes willen rondbrengen voor het oud papier.
Geef je op via ouderraad-kameleon@outlook.com
Alvast bedankt namens de OR.

Nieuw op de website
De volgende berichten zijn op de website geplaatst:
- Flyer Judoschool
- Flyer Kinder Sing-In

09 september
13 september
16 september
17 september
02 oktober
08 oktober
09 oktober
17 oktober
18 oktober
21-25 oktober

Groepen 1 en 2 zijn vrij
Open monumenten klassen dag groep 7 en 8
Inloopavond groepen 1 t/m 8
Alle kinderen zijn vrij i.v.m. studiedag
Start Kinderboekenweek
Groepen 1 en 2 zijn vrij
Voetbaltoernooi groep 7 en 8
Alle kinderen zijn ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag
Officiële opening IKC De Kameleon
Herfstvakantie

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken aangaande
jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze vragen aan
ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

