Nieuwsbrief
21 augustus 2020
Goedemiddag,
De zomervakantie is voorbij. Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad. De afgelopen
week zijn we druk geweest met de voorbereidingen voor een goede start van het nieuwe schooljaar.
Wij hebben er weer zin in! Iedereen mag gelukkig weer naar school! Helaas is de corona nog niet
voorbij. Daarom zijn er nog steeds extra regels en enkele aangepaste werkwijzen. Ouders/bezoekers
mogen alleen na het strikt toepassen van triage in de school komen. Dat betekent dat we de
aanwezigheid van ouders in de school nog steeds zoveel mogelijk zullen beperken.
In deze nieuwsbrief lezen jullie hier meer over.
Namens het team van De Kameleon een heel fijn weekend
gewenst en tot maandag!
Kim van den Berg

IKC gids
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie de IKC gids voor dit schooljaar.

Brengen en halen
Vanaf 8.15 uur is de inloop, dit zorgt voor spreiding en een rustige start. Dit blijven we voortzetten.
Helaas kunnen we jullie nog steeds alleen op afstand verwelkomen door de geldende
Coronamaatregelen. De afspraken omtrent het brengen en halen blijven bestaan. Ook de komende
periode komen ouders nog niet op het schoolplein en niet in het gebouw. Wederom vragen we jullie
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.
Waar kunnen jullie de kinderen halen en brengen?
De kinderen van de peuteropvang kunnen gebracht en gehaald worden bij het hek aan de
achterkant. Daar waar de schuur met de gele deuren staat. De leidsters zullen de kinderen daar
opvangen en meenemen naar binnen.
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen gebracht en gehaald worden bij de poort aan de voorkant van
de school of bij het hek aan de achterkant. Voor de vakantie zagen we dat het best druk was bij de
poort aan de voorkant en dat 1,5 m. afstand houden daardoor lastig werd. Hiermee verwachten de
drukte wat meer te kunnen spreiden. De leerkrachten van groep 1 en 2 staan vanaf 8.15 uur buiten
om de kinderen op te vangen en mee te nemen naar binnen.
De kinderen van groep 3 en 4 kunnen gebracht en gehaald worden bij het poortje bij hun ingang.
Ook hier staat een leerkracht om hen op te vangen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan door het reguliere poortje het plein op. Zij gaan direct via hun
eigen ingang naar binnen. Er is een leerkracht aanwezig op het plein om dit te begeleiden.

We willen jullie verzoeken om direct na het brengen en halen van de kinderen naar huis te gaan. 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
In de 1,5 meter regel is in de laatste richtlijnen iets veranderd. De leerkracht
hoeft geen 1,5 m. afstand meer te houden van de kinderen en andersom. Dat
betekent dat de lokalen weer ingericht zijn zoals we dat graag zouden willen,
zonder linten en extra tafels.

Pauzes
We blijven werken met 2 pauzes, omdat zowel kinderen als leerkrachten dit als zeer prettig hebben
ervaren de afgelopen periode. Volgens de nieuwe richtlijnen mogen we de groepen weer
vermengen. De eerste periode kiezen we ervoor om de kinderen uit de eigen groep met elkaar te
laten spelen tijdens de pauzes. De eerste weken van het schooljaar zijn de gouden weken. We richten
ons op de groepsvorming, nieuwe regels en afspraken, het omgaan en spelen met elkaar. Tijdens de
pauzes, wat vrijere situaties zijn, kunnen ze dit toepassen. Het versterkt de groepsvorming.

Leerpleinen
We gaan weer gebruik maken van de leerpleinen zoals we dat gewend waren. Het is niet meer
noodzakelijk om de kinderen uit een groep strikt bij elkaar te houden.

Trakteren
Het vieren van de verjaardag op school gaat nog steeds op aangepaste manier. De kinderen mogen
iets houdbaars (in de verpakking) trakteren. Helaas kunnen we nog geen ouders toelaten bij het
vieren van de verjaardag in de groep. Dat betekent dat jullie kind de traktatie ’s ochtends meeneemt
naar school. Tussentijds brengen van de traktatie door ouders is niet mogelijk.

Hygiëne maatregelen
Ook de hygiëne maatregelen blijven van kracht. Ook nu weer aan jullie het verzoek om de kinderen
voordat ze naar school gaan de handen te laten wassen.
De vaste momenten van handen wassen zitten er al helemaal in bij kinderen. Zij
weten precies wanneer en hoe, dat is fijn. Hierdoor zijn we hier steeds minder
tijd aan kwijt.
We zullen gedurende de dag het sanitair, de deurklinken en de tafels van de
kinderen extra schoonmaken.
We adviseren om ook bij thuiskomst eerst de handen te laten wassen.

Ventilatie
De ventilatie op scholen is de laatste week veel in het nieuws geweest. In ons gebouw wordt in de
verschillende ruimtes steeds verse lucht ingeblazen. Er is geen sprake van recirculatie, waarbij de
lucht wordt aangezogen en vervolgens in dezelfde ruimte wordt ingebracht. Ons systeem voldoet
aan de gestelde eisen.

Ziekteverschijnselen en testen
Hiernaast de richtlijnen die gelden voor kinderen vanaf
groep 3 en leerkrachten bij ziekteverschijnselen.
Voor peuters en kinderen in groep 1 en 2 van de
basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid
gewoon naar de peuteropvang, school en de BSO
mogen, behalve:
- Als het kind ook koorts of andere COVID-19
klachten heeft;
- Als het kind een contact is van een patiënt met
een bevestigde COVID-19;
- Als een huisgenoot van het kind koorts en/of
last van benauwdheid heeft.
Bij klachten laat je testen! Via het landelijke nummer (0800-1202) kan een afspraak gemaakt worden.
Afmelden van kinderen i.v.m. ziekteverschijnselen kan telefonisch (graag voor 8.15 uur) of via de mail
directie@ikcdekameleon.nl.
Wij zijn nog steeds verplicht om bij de GGD te melden wanneer er 3 of meer leerlingen uit een groep
afwezig zijn i.v.m. ziekteverschijnselen die passen bij Corona.
Wanneer we op school ziekteverschijnselen signaleren bij een kind, zullen we direct contact
opnemen en zal het kind zo spoedig mogelijk opgehaald moeten worden.

Herinnering foto groep 3
Alle kinderen uit groep 3 hebben tijdens de kennismakingsochtend een briefje meegekregen met de
vraag om een foto te maken met de ballon, op een plek waar je iets leuks hebt gedaan in de vakantie.
In de eerste week gebruiken ze dit voor een activiteit. Denken jullie aan het mailen van een foto naar
juf Nienke (n.mulling@keender.nl) of juf Jorieke (j.roelofs@keender.nl)!

Update gegevens
Indien er in de zomervakantie adresgegevens, telefoonnummers of mailadressen zijn gewijzigd,
willen jullie deze dan per mail aan ons doorgeven zodat onze administratie up-to-date-blijft. Dank
jullie wel.

Gymmen
We mogen weer gebruik maken van sporthal De Els. Wanneer het weer het toelaat kan het ook zijn
dat er gymlessen buiten plaatsvinden.
Ook dit schooljaar gymmen de groepen 3 t/m 6 op de maandagmiddag en donderdagmorgen. Groep
7 en 8 gymmen op de donderdagmorgen en vrijdagmiddag. Zorgen jullie ervoor dat de kinderen op
deze dag de gymspullen meenemen. Alle groepen lopen met de leerkracht naar sporthal De Els.
Graag aanstaande maandag de gymspullen meegeven! De kinderen hebben nodig:
Gymschoenen
Korte broek

Shirt
Handdoek (vanaf groep 4)
De leerlingen van groep 3 douchen nog niet na het gymmen. Vanaf groep 4
krijgen kinderen de gelegenheid om te douchen.
De groepen 4, 6, 7 en 8 hebben aan het eind van de middag de gymles. Kinderen
uit groep 7 en 8 die vanuit sporthal De Els rechtstreeks naar huis willen lopen,
mogen dat van ons. Ouders die hier bezwaar tegen hebben, kunnen contact
opnemen met de leerkracht.
De kinderen uit groep 4 en 6 lopen allemaal met de leerkracht terug naar school en gaan van daaruit
naar huis, tenzij ouders liever hebben dat hun kind rechtstreeks vanuit de sporthal naar huis loopt.
Dit kunnen ouders aangeven bij de leerkracht. Alleen met toestemming van de ouders, willen wij
kinderen hier de gelegenheid toe geven. Kinderen die met de fiets zijn, lopen altijd terug naar school
om daar hun fiets op te halen.
Doordat bovenstaande groepen aan het eind van de middag gymmen, zullen zij iets later terug zijn
op school.

Luizencontrole
De luizencontrole wordt nog niet opgestart ivm de geldende maatregelen. Graag jullie kind(eren)
thuis goed controleren op hoofdluizen. Alvast bedankt.

Voor- en naschoolse opvang
Na de zomervakantie start natuurlijk ook de voor- en naschoolse opvang in de school. weer. Meer
weten over de mogelijkheden of willen jullie je kind (eren) hiervoor opgegeven, neem dan contact op
met Kim van den Berg (directie @ikcdekameleon) of Nathalie Gribbroek
(nathaliegribbroek@humankind.nl)

ANWB: Veilig weer naar school
De ANWB heeft een brief opgesteld met tips voor het veilig naar school gaan. Deze brief is als bijlage
met deze nieuwsbrief meegestuurd.

Nieuw op de website
Er zijn geen berichten op de website geplaatst.

Eerste schooldag

24 augustus

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.

