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Goedemiddag, 

Het voelt heel gek, maar we gaan de laatste 3 weken van een bewogen schooljaar in.  

We zijn tevreden over hoe de afgelopen twee weken zijn verlopen. We zien blije kinderen, die spelen 

met groepsgenoten en hard werken in de groep. Zo hoort het te zijn!  

Ik wil jullie als ouders complimenteren over het nemen van jullie verantwoordelijkheid t.a.v. het 

volgen van de richtlijnen van de RIVM. Het is fijn dat er contact opgenomen wordt wanneer jullie 

twijfelen of jullie kind naar school kan en kinderen met klachten worden thuisgehouden. Het is goed  

om met z’n allen alert blijven. In deze nieuwsbrief is te lezen wat er is veranderd in de richtlijnen 

t.a.v. neusverkoudheid bij jonge kinderen. 

Volgende week starten we met de oudergesprekken en op vrijdag krijgen de kinderen hun rapport 

mee. Het spinnenweb over het thuiswerken hebben zij op school ingevuld. Aan jullie de vraag om het 

andere gedeelte van het spinnenweb in te vullen, met jullie kijk op het thuiswerken. Het is waardevol 

om de overeenkomsten en verschillen met jullie kind(eren) te bespreken.  

Bij het rapport wordt een enquête toegevoegd over de periode dat we onderwijs op afstand hebben 

gegeven. We horen graag jullie ervaringen, zodat wij hier ons voordeel mee kunnen doen. 

Afgelopen woensdagmiddag hebben wij met het hele team teruggekeken op de afgelopen periode 

en vastgelegd wat we hiervan willen borgen.  

 

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

Kim van den Berg 

 

 

Personele ontwikkelingen 

Na de herfstvakantie gaat José ter Borg officieel stoppen in het onderwijs, om te 

gaan genieten van haar prepensioen. 

We vinden het natuurlijk jammer dat zij gaat stoppen op onze school, maar begrijpen 

haar keuze om van andere zaken te willen genieten volkomen. T.z.t. zullen we jullie 

informeren op welke wijze we afscheid gaan nemen van José. 

 

 

Welke leerkracht in welke groep volgend schooljaar 

Hieronder het overzicht welke leerkracht volgend schooljaar in welke groep werkt. De kinderen zijn 

hierover vandaag door de leerkracht geïnformeerd. De ouders van wie de kinderen volgend 

schooljaar in groep 1 en 2 zitten ontvangen volgende week een mail met de samenstelling van de 

groepen voor volgend schooljaar. 

 

Peutergroep:  

Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen: Lidian Reinderink en Nanda Plas 

 



Groep 1-2a: 

Maandag:     Mirjam Dollekamp 

Dinsdag t/m vrijdag:   Wilma Veelers  

Groep 1-2b:  

Maandag, dinsdag en vrijdag:   Ans Weegerink  

Woensdag en donderdag:  Mirjam Dollekamp 

Dinsdagochtend en donderdag tot 1 nov: Jose ter Borg 

 

Groep 3:     

Maandag, dinsdag (om de week) en vrijdag:    Nienke Mulling  

Dinsdag (om de week), woensdag  en donderdag:  Jorieke Roelofs  

 

Groep 4:   

Maandag, dinsdag en vrijdag:    Nienke Scheepers  

Woensdag en donderdag:    Sylvie Bals 

 

Groep 5: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  Saskia Manenschijn   

Woensdag:       Eveline Ekkelenkamp 

 

Groep 6:  

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: Battice Kamphuis 

Donderdag:     Marleen te Riet 

 

Groep 7: 

Maandag t/m vrijdag:     Tjitske Petersen 

 

Groep 8: 

Maandag en dinsdag:     Wendy ten Dam 

Woensdag t/m vrijdag:     Ilse Tenhagen 

 

Marleen te Riet en Ilse Tenhagen zullen 1 dag per week extra ondersteuning bieden op het leerplein 

van de bovenbouw aan kinderen uit groep 6 t/m 8. 

Renate Bos, onze onderwijsassistent, zal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ondersteunen 

in de groepen 1 t/m 5 en op het leerplein van de onderbouw.  

Op dinsdag en donderdag vervangt Ria Schadenberg in de verschillende groepen i.v.m. de 

werkdrukdagen van leerkrachten. 

Op maandag, dinsdag en donderdag is Cindy Schapendonk werkzaam als intern begeleider. 

Op maandag t/m donderdag is Ivonne Weegerink werkzaam als conciërge. 

Jolanda Mijnen is onze administratieve kracht op dinsdag- en 

vrijdagochtend. 

Eveline Ekkelenkamp is op donderdag en vrijdag werkzaam binnen onze 

school en andere scholen binnen stichting Keender als 

studentenbegeleider.  
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Aangepaste richtlijnen RIVM 

Het RIVM heeft hun advies over jonge kinderen met neusverkoudheid de afgelopen dagen 

aangepast. Er is wat verwarring ontstaan, omdat het de laatste dagen meerdere malen is gewijzigd.  

Hieronder het definitieve advies: 

Voor de kinderen uit de groepen 1 en 2 van de basisschool geldt dat zij naar school mogen bij alleen 

neusverkoudheid zonder koorts. Dit geldt nog steeds niet als zij een contact zijn van een patiënt met 

een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij 

COVID-19. 

Wij zullen bovenstaande richtlijnen volgen voor kinderen uit groep 1 en 2. Voor de kinderen uit groep 

3 t/m 8 zijn de eerder gedeelde richtlijnen nog steeds van kracht en bij neusverkoudheid dienen zij 

thuis te blijven. 

 

 

Nieuws vanuit de OR 

 

Fotograaf 

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, worden er dit jaar i.v.m. de 

coronamaatregelen alleen groepsfoto’s gemaakt. Deze foto’s zijn gisteren gemaakt. Door het 

vervallen van meerdere activiteiten die anders in de afgelopen maanden door de OR georganiseerd 

zouden zijn, is besloten dat de groepsfoto’s dit jaar door de OR aan elk kind worden aangeboden. Er 

zijn dus geen kosten voor ouders. Binnenkort krijgen de kinderen deze foto mee naar huis. 

 

Hulp gevraagd 

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij al druk bezig met de planning voor 

het ophalen van oud papier en tuinonderhoud. Graag willen wij weten 

of je bereid bent om 1x per jaar mee te helpen. 

Oud papier wordt 11x per jaar, op een zaterdag, opgehaald met 2 

vrachtauto’s. Per vrachtauto hebben we 3 personen nodig. Voor 

tuinonderhoud, met name vegen en schoonmaken van het plein, zoeken we 2 ouders. Voor het 

helpen ontvang je eenmalig een vergoeding van € 12.50. 

Hopelijk kunnen wij weer rekenen op jullie steun volgend schooljaar, zodat wij extra inkomsten 

ontvangen om leuke activiteiten te kunnen organiseren voor onze kinderen en om de ouderbijdrage 

zo laag mogelijk te houden. 

Wil je alleen op de reservelijst staan, dit graag aangeven in je mail.  

Meld je aan vóór 3 juli a.s. via mail: ouderraad-kameleon@outlook.com o.v.v. naam, naam kind en 

groep, oud papier of tuinonderhoud, telefoonnummer en emailadres. 

Alvast bedankt voor je reactie en bijdrage. 

OR IKC de Kameleon 

 

 

Avondvierdaagse  
Eigenlijk zou vorige week de Avondvierdaagse plaatsvinden. Voor wie het leuk vindt om toch vier 

avonden te wandelen: er is een Avond4daagse home edition: https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/ 
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Nieuw op de website 

Er zijn geen berichten op de website geplaatst. 

 

 

 

 

 

Doordraai ochtend 01 juli van 11.00-12.00 uur 

Afscheid groep 8 07 juli  

Uitzwaaien groep 8 08 juli  

Zomervakantie  10 juli om 12.15 uur     

 

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.   


