Nieuwsbrief
10 april 2020
Goedemiddag,
Al vier weken gaan kinderen niet meer naar school. Wij missen de kinderen en ouders en horen ook
dat kinderen school, hun klasgenoten en hun juffen erg missen. Pas op 21 april horen we hoe het
verder gaat en weten we of we elkaar snel weer zullen zien.
Ik wens jullie, mede namens het team,
Fijne, zonnige paasdagen toe!
Kim van den Berg

Verdrietig bericht
Gisteren hebben wij het verdrietige nieuws ontvangen dat Michel Korten, de vader van Milan Korten
is overleden. In overleg met de familie wordt de rouwkaart meegestuurd met deze nieuwsbrief.
Zij nemen op woensdag 15 april, noodgedwongen, in hele kleine
kring afscheid van Michel.
Zij zouden het fijn vinden als er op dat tijdstip een kaarsje voor
Michel zou branden, zodat we in gedachten toch bij hen kunnen
zijn.
Wij wensen Milan en zijn familie heel veel kracht om dit grote
verlies te verwerken.

Opvang
Ook de komende weken blijven we de opvang verzorgen. De kinderen van onze school worden
opgevangen op locatie Los Hoes. Wanneer jullie gebruik moeten maken van de opvang kunnen jullie
mij daarover mailen (directie@ikcdekameleon.nl). 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.

Pedagogische Gezinsbegeleider Jeugdgezondheidszorg
In deze onzekere, bijzondere tijd is het voor veel ouders een uitdaging om “alle ballen hoog te
houden”. Vragen als “hoe communiceren we met kinderen wat er allemaal gaande is; hoe brengen
we structuur aan in de dag; hoe houden we het gewoon gezellig met elkaar” of even een praatje om
stoom af te blazen.

PGJ staat in de periode van de crisis, zonder wachttijd, klaar voor de ouders.
Ouders kunnen zelf contact opnemen voor een gesprek/ korte begeleiding op afstand (bellen,
beeldbellen, mailen, appen) met de PGJ-er die verbonden is aan de gemeente Haaksbergen: Sabrina
van Huisstede (06-53722201).
Coronagym 5 - Beweegkwartet
Ook deze week weer een leuke beweegopdracht van meneer Fred. Dit keer een gezellig kwartetspel
voor het hele gezin. Deze wordt als bijlage meegestuurd bij deze nieuwsbrief. Veel beweegplezier!

Nieuw op de website
Het volgende bericht is op de website geplaatst:
- Coronagym 5 - Beweegkwartet

12 en 13 april
25 april t/m 10 mei

Pasen
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.

