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Goedemiddag, 

Afgelopen dinsdagavond hebben we gehoord dat de scholen na de meivakantie in aangepaste vorm 

weer open gaan. Hierover heb ik jullie woensdag een mail gestuurd vanuit stichting Keender. 

De afgelopen dagen heeft er overleg plaatsgevonden binnen het bestuur, het team en de MR. In al 

deze overleggen is besproken hoe we het onderwijs op IKC De Kameleon na de meivakantie vorm 

kunnen geven. In deze nieuwsbrief zal ik jullie hier verder over informeren. 

 

Terugblikkend op de afgelopen weken, wil ik mijn waardering uitspreken naar ouders, kinderen, het 

team, MR en de OR. De situatie heeft van ons allen een heleboel tijd, energie en 

aanpassingsvermogen gevraagd. We hebben met elkaar een hele klus geklaard en we zijn er nog niet. 

We gaan wel weer naar school, maar een “normale situatie” is het nog steeds niet. Dhr. van Dissel 

van het RIVM heeft dinsdagavond uitgelegd dat het verantwoord is om de scholen te openen.  

Er kan soms een verschil zitten tussen gevoel en verstand, wat maakt dat bovenstaande als spannend 

kan worden ervaren. Hiervoor willen we zeker oog houden. 

Het is fijn dat leerkrachten, ondanks deze spanning, wel heel graag weer willen beginnen. Uiteraard 

hebben we samen gekeken naar manieren waarop we dit zo veilig mogelijk kunnen doen. 

Dat betekent dat we ons ook de komende weken zullen moeten houden aan de richtlijnen van de 

RIVM. Dit om ervoor te zorgen dat we naar school kunnen blijven gaan en weer kunnen terugkeren 

naar het nieuwe “normaal”. Hierover meer in deze nieuwsbrief. 

 

Na alle inspanningen en spanningen van de afgelopen weken gun ik iedereen even rust.  

Geniet van een welverdiende vakantie! 

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijne vakantie toe.  

Kim van den Berg 

 

 

Halve klassen 

Het kabinet heeft laten weten dat we beginnen met halve klassen. Wij hebben ervoor gekozen om 

iedere groep te splitsen in twee delen.  Het ene deel van de groep komt op maandag en donderdag 

naar school, het andere deel van de groep komt op dinsdag en vrijdag. Groep 5 is hierbij een 

uitzondering. Zij gaan ook twee dagen naar school, maar we splitsen deze groep niet op i.v.m. het 

aantal kinderen in de groep (15). We verlengen de schooldag met een half uur. Op deze dagen 

ontvangen de kinderen de helft van de onderwijstijd les op school en zijn zij de woensdag vrij. Deze 

dag gebruiken wij als team om het fysieke onderwijs en het thuiswerk voor te bereiden. Bij het 

opsplitsen van de groepen wordt waar mogelijk rekening gehouden met kinderen uit  eenzelfde 

gezin. Echter gezien de hoeveelheid kinderen en het feit dat groep 5 in zijn geheel naar school gaat 

zal dit niet geheel lukken.  Het kan dus zijn dat kinderen uit eenzelfde gezin op verschillende dagen 

naar school gaan.  



Er zijn de afgelopen weken, toen de scholen gesloten waren, ook kinderen 4 jaar geworden. 

De ouders van deze kinderen worden door de leerkracht gebeld om persoonlijk af te stemmen. 

 

De verdeling van de groepen vraagt nog wat meer tijd. Jullie ontvangen deze woensdag 29 april. 

 

 

Onderwijs de komende weken 

Op het moment dat kinderen weer naar school komen, zullen we allereerst aandacht hebben voor 

hun welbevinden en sociale emotionele ontwikkeling. 

Daarnaast ontvangen de leerlingen op de dagen dat ze op school zijn zoveel mogelijk instructie van 

de leerkracht. We richten ons in eerste instantie op de basisvakken: taal, spelling, rekenen, 

begrijpend- en technisch lezen.  Natuurlijk zorgen we ook voor de nodige beweging en creativiteit. 

Op de dagen dat kinderen niet naar school gaan, werken zij zoals ze de afgelopen weken gewend 

waren met de weektaak. Aangezien leerkrachten voor de groep staan, kunnen we het onderwijs op 

afstand niet meer vormgeven zoals we de afgelopen weken hebben gedaan. Aangezien de kinderen 

over de stof die ze thuis gaan inoefenen instructie hebben ontvangen, verwachten we dat het 

werken via Teams ook minder nodig zal zijn. Intern maken we een planning, welke leerkrachten 

beschikbaar zijn voor het onderwijs op afstand. We denken aan een vragenuurtje per dag, per groep. 

Jullie worden hierover later geïnformeerd.  

 

Brengen en halen 

In verband met de Coronamaatregelen komen ouders de komende tijd NIET op het schoolplein en 

NIET in het gebouw. We hebben gekozen voor een flexibele inloop van 8.15 tot 8.30 uur, zo komt 

niet iedereen tegelijk. We willen jullie vragen om alleen de kinderen naar school te brengen, die nog 

niet in staat zijn om zelfstandig naar school te komen. Zo voorkomen we dat er teveel volwassenen 

aanwezig zijn. Kinderen gaan direct via hun eigen ingang naar binnen. De leerkracht vangt de 

kinderen daar op. De kinderen uit groep 1 en 2 worden door de leerkracht opgehaald van het plein. 

Zij kunnen op de bankjes rondom de gekleurde blokken gaan zitten.  

Ook de peuteropvang gaat na de meivakantie weer starten. Deze kinderen worden opgehaald bij het 

hek aan de achterkant. Daar waar de schuur met de gele deuren staat.  

We willen jullie verzoeken om direct na het brengen en halen van de kinderen naar huis te gaan. 

Groepsvorming is op dit moment niet toegestaan. Ook vragen we jullie om afstand te houden van 

andere ouders. Dit voor de veiligheid van een ieder. Hartelijk dank voor jullie medewerking. 

 

1,5 meter 

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM wat betreft het afstand 

houden. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd geldt  dat zij geen 1,5 meter 

afstand van elkaar hoeven te houden. Dit geldt wel voor leerkrachten. Dat 

betekent dat zij 1,5 meter afstand van de kinderen moeten houden. Dit is 

anders dan kinderen gewend zijn. Even geen high five of schouderklopje. We 

zouden het graag anders zien, maar ter bescherming van leerkrachten zit dat er even niet in.  Het zou 

fijn zijn wanneer jullie dit thuis ook met hen willen bespreken.  

Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken werken we met zo min mogelijk volwassenen in de 

school. Dat betekent dat collega’s die thuis kunnen werken dit blijven doen. Stagiaires zetten we in 



voor het ondersteunen van het onderwijs op afstand en externen (zoals logopedie en 

dyslexiebehandelaars) verrichten nog geen werkzaamheden in de school.  

 

Hygiëne maatregelen 

We zullen gedurende de dag het sanitair, de deurklinken en de tafels van de 

kinderen extra schoonmaken. Daarnaast laten we kinderen vaker de handen 

wassen en zullen we hen wijzen op het hoesten en niezen in de elleboog.  

We willen jullie vragen om de kinderen voordat ze naar school gaan de handen te 

laten wassen. 

We adviseren om ook bij thuiskomst eerst de handen te laten wassen. 

 

Pauzes 

De pauzes zullen we gaan spreiden, zodat er een beperkt aantal kinderen tegelijk op het plein speelt. 

De ochtend- en middagpauze, waarbij kinderen gezamenlijk op het plein spelen, beperken we tot 

een kwartier. Kinderen gaan op deze dagen natuurlijk vaker naar buiten, maar dit plannen we per 

groep.  

 

Ziek, klachten, koorts 

Bij ziekteverschijnselen (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest en koorts) blijven kinderen en leerkrachten thuis. Kinderen en 

leerkracht blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft. Je 

kunt weer naar school als je 24 uur klachtenvrij bent. 

Wanneer we op school ziekteverschijnselen signaleren bij een kind, zullen we 

direct contact opnemen en zal het kind zo spoedig mogelijk opgehaald 

moeten worden. 

 

 

 

Opvang 

De komende weken hebben we te maken met 2 soorten opvang. Voor kinderen van ouders die 

werken in de cruciale beroepen bestaat nog steeds de mogelijkheid om gebruik te maken van de 

noodopvang. De noodopvang zal plaatsvinden binnen onze eigen school. We bekijken de komende 

week hoe we dit vorm gaan geven. Aanmelden kan via mij en minimaal 24 uur van tevoren. 

Mailadres: directie@ikcdekameleon.nl  

Daarnaast mag de kinderopvang weer volledig opstarten na de meivakantie. Op de dagen dat je/jullie 

kind(eren) naar school gaan, kan gebruik gemaakt worden van de BSO. Er kan alleen het aantal dagen 

worden afgenomen dat in het contract staat. Jullie kunnen hierover contact opnemen met Nathalie 

Gripbroek van Humankind. Mailadres: nathaliegribbroek@humankind.nl.  

Voor alle opvang aanbieders geldt dat wij, nadat jullie als ouders de indeling hebben ontvangen, ook 

met hen delen op welke dagen de desbetreffende kinderen naar school gaan. 

 

 

Kamp groep 8 

Tot onze spijt kan het kamp van groep 8 op 18, 19 en 20 mei niet doorgaan i.v.m. de huidige 

coronamaatregelen. De ouders en kinderen van groep 8 zijn hierover via de mail geïnformeerd. 
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Nieuw op de website 

Er zijn geen berichten op de website geplaatst: 

 

 

 

 

 

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.   


