Nieuwsbrief
20 maart 2020
Goedemorgen,
Vanuit een lege school, met uitzondering van een paar kinderen en 2 medewerkers bij de opvang, typ
ik deze nieuwsbrief. Het blijft een onwerkelijke situatie waar we in zitten. De afgelopen dagen heb ik
ervaren hoeveel saamhorigheid, bereidwilligheid en positiviteit er heerst binnen het
team en ook onder kinderen en ouders. Samen hebben we de schouders eronder
gezet om de eerste stap richting het thuisonderwijs te realiseren. Dat is gelukt. Alle
tassen met materiaal zijn opgehaald en we hebben al vele mails, foto’s en filmpjes
mogen ontvangen van kinderen en ouders die thuis hard aan de slag zijn met hun
huiswerk. Dank daarvoor!
We beseffen dat er ook thuis een nieuwe situatie ontstaat, waarin ouders kinderen
ondersteunen bij het huiswerk, maar soms zelf ook vanuit huis moeten werken. Best een uitdaging!
Via onderstaande link nog wat tips voor het omgaan met de nieuwe thuissituatie.
https://www.nji.nl/nl/In-de-praktijk/Tien-tips-in-het-omgaan-met-de-nieuwe-thuissituatie
Daarbij komt dat het ook voor kinderen een onzekere tijd is. Ze horen om zich heen of via het nieuws
wat er gaande is en dat brengt spanning en angst met zich mee. Net als wij, hebben zij nog nooit
zoiets meegemaakt. Leg niet teveel druk op het huiswerk. Het is belangrijk tijd en aandacht te
besteden aan de mentale gezondheid van de kinderen, door soms even niets te doen, een film te
kijken of wat lekkers te bakken. De behoefte van kinderen ligt bij zich veilig voelen en het idee
hebben dat het uiteindelijk allemaal goed gaat komen.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de kinderopvang vanaf maandag gecentraliseerd gaat worden.
Jullie hebben hierover vanochtend een aparte brief ontvangen vanuit het bestuur van Stichting
Keender.
Wanneer jullie gebruik moeten maken van de opvang kunnen jullie mij daarover mailen. Graag 24
uur voorafgaand aan de dag dat er opvang nodig is. Het betreft een noodmaatregel voor kinderen
waarvan een ouder of beide ouders werkzaam is/zijn binnen de vitale sector. Wanneer het echt niet
anders te organiseren is, kan hier gebruik van gemaakt worden.
Ik wens jullie, mede namens het team, veel sterkte en gezondheid toe!
Hopelijk zien we elkaar snel weer!
Kim van den Berg

Coronagym
Ook meneer Fred denkt in deze tijd mee over wat voor kinderen belangrijk is de komende weken.
Lekker blijven bewegen vindt meneer Fred van groot belang. In de bijlage vinden jullie dan ook een
document met leuke oefeningen voor deze week.

Vlog
Juf Battice heeft een nieuwe hobby. Ze maakt, samen met juf Wendy, vlogjes voor groep 7.
We vonden dit een leuk idee en hebben haar gevraagd ook een vlog voor de hele school te maken.
Zolang de school gesloten is, zal er elke vrijdag in de nieuwsbrief een linkje
te vinden zijn met daarin een vlog voor alle kinderen van IKC De Kameleon.
Dit keer heeft juf Battice 2 leuke challenges voor jullie bedacht en we
horen/zien graag of het jullie gelukt is om deze uit te voeren. Via
onderstaande link komen jullie bij de eerste vlog.
https://youtu.be/MrjlfcpiNNQ
Veel kijkplezier!

Handbaltoernooi
Het handbaltoernooi voor groep 7 en 8, dat gepland stond op 15 april, zal helaas niet doorgaan. De
einddatum van maatregelen omtrent de corona aanpak is 6 april. Het is een te korte tijd om het
toernooi alsnog te organiseren. Daarbij komt dat er een grote aannemelijkheid is dat ook na 6 april
het normale maatschappelijke verkeer nog hinder ondervindt van deze crisis.
AdoptIDee
Zoals jullie zullen begrijpen kan ook dit project geen doorgang vinden. Er is een voorlopige nieuwe
planning gemaakt. We wachten de huidige ontwikkelingen af, om te kijken of dit haalbaar blijkt te
zijn. T.z.t. ontvangen jullie hierover meer informatie.

Centrale eindtoets gaat niet door
In het nieuws van de afgelopen dagen hebben jullie kunnen vernemen dat de centrale eindtoets voor
groep 8 niet door gaat. Begrijpelijk gezien de situatie, maar ook teleurstellend voor groep 8. Zij
hebben hiervoor hard gewerkt en zien dit als iets dat hoort bij het afsluiten van de
basisschoolperiode. Wij weten al wat ze kunnen en zijn daar supertrots op. Het definitieve advies
voor het VO hebben zij al ontvangen.

Mailadressen groep 3
In de laatste info stond alleen het mailadres van juf Nienke vermeld. Inmiddels heeft ook juf Rienke
een mailadres. De kinderen/ ouders van groep 3 kunnen hun vragen, opmerkingen, foto’s en filmpjes
naar onderstaande mailadressen sturen.
r.wilens@keender.nl
n.mulling@keender.nl

Fotograaf
Vorige week hebben we nog briefjes meegegeven over de foto’s die op 14 april binnen ons IKC
gemaakt zouden worden. Helaas moeten we op zoek naar een andere datum. Hierover worden jullie
zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Nieuw op de website
Het volgende bericht is op de website geplaatst:
- Coronagym 1 – touwtje springen

Oud papier
Op zaterdag 21 maart 2020 wordt er door ouders weer oud papier opgehaald.

12 en 13 april
24 april
25 april t/m 10 mei

Pasen
Alle leerlingen om 12.15 uur vrij
Meivakantie

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.

