Nieuwsbrief
10 juli 2020
Goedemiddag,
Het is zover. De zomervakantie gaat van start. We sluiten hiermee een heel bijzonder schooljaar af.
Van een opening tot een onverwachtse sluiting van onze school. Bij alles hebben we laten zien dat
we “samen school” zijn. Ik wil leerkrachten, ouders en kinderen hartelijk danken voor hun geweldige
inzet in het afgelopen jaar.
Inmiddels is er een nieuw protocol, met enige versoepelingen, verschenen voor basisscholen m.b.t.
de te nemen maatregelen in verband met de coronacrisis. In de laatste week zal in de nieuwsbrief
staan hoe we dat gaan aanpakken.
In deze nieuwsbrief wil ik alle kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) die onze school gaan verlaten,
heel erg bedanken voor hun inzet. Wij wensen hen een mooie toekomst toe.
Na de zomervakantie starten er nieuwe kinderen in verschillende groepen. Wij heten hen natuurlijk
van harte welkom.
Wij wensen jullie een hele fijne zomervakantie toe.
Rust goed uit, doe leuke dingen en wij zien iedereen
graag weer gezond en wel terug op maandag 24
augustus.
Namens het team van De Kameleon
Kim van den Berg

Afscheid groep 8
Het was lange tijd spannend of het afscheidsfeest van groep 8 door kon gaan
en op welke wijze. Uiteindelijk is het gelukt, mede dankzij de gastvrijheid van
Het Hagen, om een afscheidsfeest te organiseren met kinderen en ouders. Dit
alles volgens de richtlijnen van de RIVM. We kijken terug op een geslaagde
avond. Een mooie musical, een gezellig slotfeest en woensdag een erehaag
tijdens het uitzwaaien. Door de kinderen van groep 8 zijn we verrast met een
prachtig cadeau. We hebben een mooi hinkelpad op het plein gekregen met
al hun namen. Kinderen en ouders dank jullie wel.
Foto’s van het afscheidsfeest en het uitzwaaien zijn te vinden op de website.
De OR willen wij bedanken voor hun betrokkenheid (ook al was het dit jaar op afstand) bij de
organisatie van het geslaagde afscheidsfeest. Een mooi voorbeeld van wat de OR doet met de
ouderbijdrage.

Jubileum Ans en Wilma
Een klein feestje voor Ans en Wilma vanochtend i.v.m.
hun 40-jarig jubileum in het onderwijs. De geplande
feestelijke dag op 27 maart ging niet door en tot op
heden kunnen we het nog niet zo vieren zoals bedacht.
Wat waren ze verrast en wat zijn ze verwend met
prachtige zelfgemaakte bloemen en een zelfgemaakt
cadeau van alle kinderen. Een ontzettend mooi initiatief
genomen door ouders.

Ouders bedankt
We hebben al vaker onze dank uitgesproken voor jullie inzet
tijdens de coronaperiode. Vandaag willen we dit nogmaals
laten blijken middels een klein cadeautje. Alle oudste
kinderen krijgen vandaag het tijdschrift “ouders bedankt”
mee.

Oud papier

Volgende nieuwsbrief
Op vrijdag 21 augustus ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021 met
daarin veel praktische informatie. Hierin zullen we jullie ook informeren over evt. versoepelingen van
de maatregelen omtrent het Coronavirus. Tevens ontvangen jullie dan de nieuwe IKC gids 2020-2021
(voorheen schoolgids).

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.
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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.

