Nieuwsbrief
2 april 2020
Goedemiddag,
Helaas hebben we afgelopen dinsdag gehoord van onze minister president Mark Rutte dat de
maatregelen verlengd worden t/m 28 april. Dat betekent dat de scholen tot en met de meivakantie
gesloten blijven. Hoe het daarna verder gaat, moeten we afwachten.
Dit scenario hadden we al zien aankomen, vandaar dat we ons hier de afgelopen weken zo goed
mogelijk op hebben voorbereid. Ook al vinden we het met z’n allen heel vervelend en missen we alle
kinderen en hun ouders, we gaan er de komende weken het beste van maken samen.
Op facebook hebben jullie kunnen zien dat we namens de
oudervereniging een hele lieve en lekkere attentie hebben ontvangen.
Een hart onder de riem, dat ons heel goed doet. Wij vinden alle kinderen
en ouders van de Kameleon ook kanjers. We doen dit samen!!

In deze nieuwsbrief lezen jullie hoe we het onderwijs op afstand verder gaan uitbreiden.
Ik wens jullie, mede namens het team, veel sterkte en gezondheid toe!
Hopelijk zien we elkaar snel weer!
Kim van den Berg

Update onderwijs op afstand
Vorige week hebben jullie kunnen lezen dat we ons aan het voorbereiden waren op het scenario dat
de scholen nog niet open zouden gaan op 6 april. Leerkrachten hebben enorm veel werk verzet om
vanaf maandag dit plan ten uitvoer te kunnen brengen.
We willen de ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk door laten gaan. Dat betekent dat we naast
herhalingsstof ook nieuwe lesstof gaan aanbieden. We blijven daarbij nog steeds bij de basisvakken,
taal, technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. De educatieve uitgeverijen hebben een
heleboel leermiddelen beschikbaar gesteld voor thuisgebruik. Jullie hebben inmiddels een
activatielink ontvangen voor Basispoort en we zien dat dit voor de meeste kinderen is geactiveerd.
Mochten jullie dit nog niet gedaan hebben, dan het verzoek om dit zo spoedig mogelijk te doen.
Mocht het activeren niet lukken, dan kunnen jullie hierover een mail sturen
naar de
leerkracht. De kinderen van groep 3 t/m 8 ontvangen een
weekschema waarin vermeld staat wat ze dagelijks moeten maken.
De kinderen van groep 5 t/m 8 ontvangen dit via de mail en in Teams.
De kinderen van groep 3 en 4 ontvangen deze weekschema’s en
andere materialen die zij nodig hebben, naast de online software, a.s.
vrijdag in een tasje aan de deur.

Volgende week ontvangen ook de kinderen van groep 1 en 2 een tasje aan de deur met leuke
opdrachten.
Daarnaast hebben we deze week Microsoft Teams getest met de groepen 5 t/m 8.
Een heel mooi middel voor de leerkracht om contact te houden met de groep, individuele kinderen
en groepjes kinderen. Dit kan via de chat of middels videobellen. De eerste vergaderingen hebben al
plaatsgevonden. Deze ervaringen zijn erg positief. Zowel leerkrachten en kinderen vinden het fijn om
elkaar even te zien en te horen hoe het met iedereen gaat.
Wij zijn erg enthousiast over de mogelijkheden die Microsoft Team biedt. Kinderen en leerkrachten
kunnen met elkaar chatten en videobellen om hun vragen te stellen. Daarnaast worden er via Teams
instructiemomenten ingepland. Deze zijn te vinden in de weekplanning van de kinderen.
We hebben besloten om Microsoft Teams ook te gebruiken voor groep 3 en 4, wel in een wat andere
vorm. Via de leerkracht ontvangen jullie een mail met handleiding en verdere instructies, waaronder
ook de inlogcodes. Dit zal in eerste instantie gaan om het contact hebben met elkaar. Soms kan de
leerkracht een kind even weer op weg helpen of vragen van kinderen en ouders beantwoorden. Zij
laten via de mail weten wanneer zij een vragenuurtje hebben en wanneer ze even met jullie kind
willen videobellen.
Deze app geeft ook mogelijkheden voor kinderen om
onderling contact te hebben. Dat betekent wel dat
kinderen al op jongere leeftijd ook met de chatfunctie in
aanraking komen. Het is belangrijk om kinderen goed te
begeleiden in hoe ze dat doen. Voordat ze een berichtje
versturen, is het belangrijk dat ze nadenken over hoe het
bij een ander over kan komen. Deze afbeelding kan jullie
wellicht helpen om dit te bespreken. Wij zullen dat ook
doen! Steekproefsgewijs zullen we ook bekijken wat er
via de chat besproken wordt en geven kinderen hier
feedback op. Het zou fijn zijn als jullie dat ook willen
doen.
Op dit moment onderzoeken we of deze app ook ingezet kan worden voor groep 1 en 2. Jullie
ontvangen hierover later bericht.

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.

Coronagym
Ook deze week weer een leuke beweegopdracht van meneer Fred. Deze wordt als bijlage
meegestuurd bij deze nieuwsbrief. Veel beweegplezier!

Gedichtenwedstrijd 75 jaar vrijheid
Wie doet er mee met dit mooie initiatief?
Nationale herdenking
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is na de Tweede Wereldoorlog. Net als andere
jaren vindt op 4 mei de nationale herdenking plaats, ook in Haaksbergen. Nu kunnen veel
herdenkingen en andere activiteiten niet doorgaan door het Coronavirus. Dat heb je vast gehoord,
gelezen en op tv gezien.
De herdenking van 4 mei en het vieren van de bevrijding op 5 mei zullen er dit jaar dus heel anders
uit gaan zien.
We, dat zijn de mensen van het Haaksbergse Comité Vrijheid en Verzoening, willen jullie hulp vragen
bij deze speciale manier van herdenken en vieren!
Uitnodiging
Alle kinderen uit de gemeente Haaksbergen, die naar een basisschool gaan, mogen mee doen aan
deze gedichtenwedstrijd. Het is wel de bedoeling dat je jouw gedicht zelf maakt en ook kunt
voordragen. Het zou leuk zijn als je bij het gedicht een mooie tekening of andere versiering maakt.
Maak er een goede foto van en stuur deze dan op. Onderaan dit bericht zie je het adres waar dit naar
toegestuurd kan worden.
Maak een gedicht waarbij je voor jezelf en voor andere kinderen, volwassenen, familieleden, opa’s
en oma’s denkt aan het woord: Vrijheid…..
Winnaar:
Uit alle inzendingen wordt één gedicht, door de burgemeester, gekozen om gepubliceerd te worden.
Het winnende gedicht kan iedereen zien en lezen in het ‘weekblad Rond Haaksbergen’ én op social
media. Ook zal er, op afstand, een spraakopname gemaakt worden. Zo kan iedereen jou horen terwijl
jij het gedicht voordraagt! Daarnaast wordt dit gedicht samen met nog 9 andere, ingezonden,
gedichten gebundeld en opgestuurd naar Het Wiedenhof en Het Saalmerink zodat de bewoners daar
ook kunnen genieten van jullie gedichten.
Lever jouw gedicht uiterlijk 10 april in door een e-mail te sturen naar gedichtenwedstrijd@baoh.nl.
Vergeet niet je voor- en achternaam, leeftijd en school te vermelden.
De winnaar wordt eind april bekend gemaakt.
Heel veel succes en veel plezier met het bedenken en schrijven van een mooi gedicht!!!

Boekentips
Er zijn op dit moment veel gratis mogelijkheden om online E-books te lezen. Nu de
bieb gesloten is, is dit een goed alternatief.

We hebben er een paar voor jullie op een rijtje gezet:
- Duh boekjes (informatief en interactief)
https://susanspekschoor.nl/duh-boekjes-nu-gratis/
- Luisterbieb (app waarmee kinderen luisterboeken kunnen kiezen)
- www.onlinebibliotheek.nl
Tip:
Op maandag 30 maart om 14.00 uur is de eerste aflevering van Huisarrest, een tiendelige serie
online voorleesverhalen over kinderen die vanwege een virus hun huis niet mogen verlaten, gestart.
De serie wordt geschreven en voorgelezen door tien bekende kinderboekenschrijvers.
Huisarrest is een initiatief van stichting De Schoolschrijver en de KB om basisscholen te helpen op
afstand leesplezier te bieden aan kinderen. De serie laat kinderen thuis genieten van verhalen, naast
het huiswerk dat ze moeten doen.
Met dit initiatief steunen we schrijvers die door de sluiting van scholen en bibliotheken geen
optredens kunnen verzorgen onder het motto ‘bibliotheken steunen schrijvers’ en krijgen we
voorleesverhalen beschikbaar, waar nu grote behoefte aan is.
Na het voorlezen volgt steeds een boekentip. Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen dit ebook direct lenen via de site van de Jeugdbibliotheek.
De afleveringen zijn vanaf maandag 30 maart iedere dag om 14.00 uur te volgen en terug te kijken
via jeugdbibliotheek.nl/huisarrest en deschoolschrijver.nl/huisarrest

Nieuw op de website
Het volgende bericht is op de website geplaatst:
- Coronagym 3

12 en 13 april
25 april t/m 10 mei

Vragen?

Pasen
Meivakantie

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.

