
Nieuwsbrief 

 03 juli 2020 
 

Goedemiddag, 

En dan gaan we de laatste week van dit enerverende schooljaar in.  

Na een periode waarin we aanpassingen hebben moeten doen i.v.m. de richtlijnen van de RIVM, 

hebben we geconcludeerd dat we hiervan een aantal zaken in ieder geval willen behouden.  

Volgend jaar blijven we met een flexibele inloop werken, vanaf 8.15 uur. Daarnaast merken we dat 

het opsplitsen van de pauzes het spel van de kinderen ten goede komt. Ook dit zetten we volgend 

jaar voort. 

We zijn alweer bezig met de plannen van volgend jaar. Hierin willen we graag meenemen wat we de 

afgelopen periode hebben geleerd. In het nieuwe schooljaar worden jullie hier verder over 

geïnformeerd. 

 

Vrijdag 10 juli ontvangen jullie de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

 

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

Kim van den Berg 

 

 

Evaluatie onderwijs op afstand 

Denken jullie nog aan het inleveren van de evaluatie over het thuisonderwijs! We horen graag jullie 

bevindingen. 

 

 

Extra vrije dagen schooljaar 2020-2021 

De MR heeft op 15 juni ingestemd met de studiedagen van volgend schooljaar waarop de kinderen, 

naast de vakanties, ook vrij zijn. Deze (mid)dagen zijn: 

 

Op de onderstaande dagen hebben de kinderen van school vrij en het team een studiedag: 
23 september 2020 
16 oktober 2020 
23 november 2020 
11 februari 2021  
14 april 2021 
8 juni 2021 
 
Op deze middagen hebben alle kinderen van de school vrij en het team een werkmiddag. 
4 december 2020 
19 februari 2021 
23 april 2021 
9 juli 2021 
 

 



Kennismaken groep en leerkracht volgend jaar 

Afgelopen woensdag hebben de kinderen kennis gemaakt met de leerkracht(en) van volgend jaar.  

Naast kennismakingsspelletjes is er ook al een beetje geoefend met de nieuwe lesstof van volgend 

jaar. We zagen enthousiaste kinderen, die zin hebben om een 

volgende stap te zetten. Op deze dag hebben we direct ook 

toegepast wat we de afgelopen periode hebben geleerd, 

namelijk het werken met Teams. Niet elke leerkracht kon 

fysiek aanwezig zijn, maar werd even gebeld via Teams en 

kon er op deze manier toch bij zijn. Fantastisch om te zien dat 

dit een bruikbaar medium is, niet alleen in de Coronatijd. 

 

 

 

 

  

 

Afscheid groep 8 

Dinsdagavond neemt groep 8 met de musical “Grenzeloos” afscheid van 

de basisschooltijd.  

I.v.m. de omstandigheden hebben we moeten uitwijken naar een andere 

locatie. De musical wordt opgevoerd in de Muziekkoepel van Stichting 

Scholtenhagen en bij slecht weer binnen in de grote zaal bij Het Hagen. 

De kinderen treden op voor hun ouders en een gedeelte van het team.  

Helaas treedt groep 8 dit jaar niet op voor de kinderen van groep 1 t/m 7.  

 

 

Uitzwaaien groep 8 

Op woensdag 8 juli neemt groep 8 definitief afscheid van IKC De Kameleon. We nodigen de ouders 

van groep 8 uit om op woensdagochtend om 11.00 uur aanwezig te zijn bij het uitzwaaien.  

 

 

Laatste schooldag 

Vrijdag 10 juli begint de zomervakantie. Alle kinderen zijn om 12.15 uur vrij.  

 

 

Vanuit de OR 

Op zaterdag 11 juli wordt er dit schooljaar voor de laatste keer oud-papier opgehaald en 

in de tuin gewerkt. We zoeken op deze ochtend  nog een aantal ouders die een paar 

uurtjes zouden willen helpen. Aanmelden kan via: or@ikcdekameleon.nl. 

 

Denken jullie nog aan het aanmelden voor oud-papier of tuinonderhoud.  

Graag een mailtje naar or@ikcdekameleon.nl 

Kleine moeite, Groot plezier! 

 

 

mailto:or@ikcdekameleon.nl


E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb     

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige   

ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het leesniveau.  

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te 

lezen tijdens de zomervakantie en biedt e-books  

het hele gezin. De app is te downloaden in de  

App Store en Google Play Store en is een  

zomercadeautje van de Bibliotheek.  

Lid zijn is niet nodig. Van 1 juli tot en met  

31  augustus kan het hele gezin genieten van  

meer dan 60 e‐books. www.vakantiebieb.nl 

 

 

Nieuw op de website 

Er zijn geen berichten op de website geplaatst. 

 

 

 

 

 

Afscheidsmusical groep 8 07 juli  

Uitzwaaien groep 8  08 juli  

Start 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.   

http://www.vakantiebieb.nl/

