Nieuwsbrief
07 februari 2020
Goedemiddag
Afgelopen week hadden we te maken met een zieke leerkracht in groep 7. Gelukkig hebben we de
woensdag intern kunnen oplossen en voor de donderdag een invaller gevonden. We merken wel dat
het steeds lastiger wordt om inval te krijgen.
Dinsdag heeft de schooltandarts een bezoek gebracht aan onze school. Een aantal kinderen maken
hier gebruik van en hebben hun gebit weer laten controleren. Binnenkort zal ik jullie in de
nieuwsbrief informeren over de mogelijkheden.
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe.
Kim van den Berg
Inschrijven Oudergesprekken
Denken jullie aan het inschrijven voor de oudergesprekken. Dit kan nog t/m 9
februari! In de bijlage nogmaals de brief met de benodigde informatie.
Wanneer er geen gesprek wordt ingepland, ontvangen jullie van de leerkracht
een uitnodiging met datum en tijd.

Vakantierooster 2020-2021
Het vakantierooster voor 2020-2021 is vastgesteld.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

17 oktober 2020 - 25 oktober 2020
19 december 2020 – 3 januari 2021
20 februari 2021 – 28 februari 2021
5 april 2021
24 april 2021 – 9 mei 2021
13-14 mei 2021
24 mei 2021
10 juli 2021 – 22 augustus 2021

Studiedag 13 februari: alle kinderen vrij
Op donderdag 13 februari hebben wij een studiedag en hebben alle
leerlingen vrij.
Tijdens deze studiedag evalueren we de eerste helft van het schooljaar en
verdiepen we ons verder in VierKeerWijzer en Kwink.

Aanpassingen rapport
Bij de start van IKC De Kameleon hebben we een rapport ontworpen. Dit rapport is evenals ons
onderwijs steeds in ontwikkeling. We hebben dit jaar wat wijzigingen aangebracht in het rapport. We
hebben ons rapport zo aangepast dat er ook ruimte is voor de zelfreflectie van de kinderen. Dat
betekent dat het gedeelte VierKeerWijzer wordt aangevuld met een portfolio. Hierin zitten op dit
moment foto’s en reflectiebladen van kinderen. Gaandeweg zal dit uitgebreid worden. Daarnaast
staan bij VierKeerWijzer de 8 verschillende intelligenties centraal, zodat we uitgaan van de talenten
van kinderen. Muziek en de creatieve vakken zijn hierin verweven en zullen jullie niet meer apart als
vak aantreffen op het rapport.

Aanmeldingen nieuwe leerlingen
Afgelopen week hebben ouders van wie hun kind tussen 01-10-2020
en 01-10-2021 vier jaar oud wordt, een brief van de gemeente
ontvangen om zijn/haar kind aan te melden bij een basisschool naar
keuze. De aanmeldingsformulieren van jongere broertjes/zusjes
kunnen afgegeven worden bij de leerkracht of bij de directeur.
Mochten er nog vragen zijn over onze school of over het invullen van
de formulieren, loop gerust even binnen bij de directeur, Kim van den
Berg.
Natuurlijk hopen wij dat jullie de ambassadeurs zijn voor onze school
en nieuwe ouders enthousiast maken over onze school en hen wijst
op de open dag op 20 maart 2020.

Nieuw op de website
De volgende berichten zijn op de website geplaatst
- Brief afspraak maken oudergesprek
- Flyer Kulturhus familiefilms

13 februari
14 februari
18 en 19 februari
21 februari
21 februari
24 t/m 28 februari

Alle leerlingen zijn vrij i.v.m. studiedag
Rapport mee
Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7 en
Adviesgesprekken groep 8
Carnaval op school
Alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij
Voorjaarsvakantie

05 maart
06 maart
20 maart

Groepen 1 en 2 zijn vrij
Groepen 1 en 2 zijn vrij
Open huis voor nieuwe ouders

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.

