
Nieuwsbrief 

 17 april 2020 
 

Goedemiddag, 

 

Ik hoop dat jullie deze week, ondanks de richtlijnen, toch lekker hebben kunnen genieten van het 

mooie weer. 

Het belooft een spannende week te worden. Gaan de scholen wel of niet open en in welke vorm? 

We zullen moeten afwachten tot dinsdag wat er gaat gebeuren. 

Mochten scholen open gaan, dan zal dit zeker niet gaan zoals we het gewend zijn. 

We denken alvast na over wat het openen van de school, met strenge richtlijnen zou betekenen.  

Hierbij hebben we verschillende scenario’s in ons hoofd. We kunnen dit pas concreet uitwerken 

wanneer de criteria helder zijn. Zowel op stichtingsniveau als op schoolniveau vindt hierover overleg 

plaats. 

Op afstand zetten we het onderwijs zoveel mogelijk voort en ondersteunen kinderen waar nodig.  

We vragen hierbij veel van leerkrachten, ouders en kinderen. Iedereen doet ongelooflijk zijn best om 

het leren door te laten gaan en met succes. We halen in deze situatie het hoogst haalbare eruit met 

elkaar en dat  is iets waar we trots op mogen zijn. Ook de kinderen uit groep 1/2 gaan de komende 

week starten met Teams. Ouders ontvangen hierover via de leerkracht meer informatie. 

 

Deze Corona- periode doet iets met mensen, dus ook met kinderen. Wat precies kunnen we nu nog 

niet goed inschatten.  Wel denken we als team vast na over wat bovenstaande betekent voor ons 

onderwijsaanbod op alle gebieden, wanneer we weer in de “normale” situatie zitten. Het sociaal 

emotionele aspect en groepsvorming achten wij hierbij zeer belangrijk. We hebben te maken met 

een nieuwe beginsituatie, van waaruit wij verder moeten. En hier bereiden we ons op voor.  

Tot die tijd zullen we ons tot het uiterste inspannen, om in de periode dat kinderen nog thuis zitten, 

zoveel mogelijk te leren.  

We moeten nog even volhouden! 

 

Jullie worden uiteraard via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. 

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe 

 

Kim van den Berg 

 

 

Koningsspelen  

Op vrijdag 24 april stonden de Koningsspelen op het 

programma. Omdat deze nu niet door kunnen gaan, 

hebben we besloten om op deze dag geen huiswerk op te 

nemen in het weekschema. Op de vrijdag staan in het weekschema alternatieve spelen voor thuis. 

Veel spelplezier gewenst!  



 

 

 

Opvang 

Ook de komende week 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.  

 

 

Oud papier 

Op zaterdag 18 april 2020 wordt er door ouders weer oud papier opgehaald. 

 
 

 

 

 

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  

Ook deze week weer een leuke beweegopdracht “Kraak de code” van meneer Fred. En voor de 

onderbouw Nijntjes gym. Deze worden als bijlage meegestuurd bij deze nieuwsbrief.  

Veel beweegplezier!  

 

 

Nieuw op de website 

De volgende berichten zijn op de website geplaatst: 

- Coronagym 6 – Kraak de code 

- Nijntjes gym – Beweeg je mee 

 

 

 

 

 

25 april t/m 10 mei Meivakantie 

21 en 22 mei  Hemelvaart 

01 juni   Pinksteren      

 

 

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.   


