Nieuwsbrief
28 augustus 2020
Goedemiddag,
De eerste schoolweek zit erop. Wat een fijne week was het. Enthousiaste, vrolijke en energieke
kinderen die blij zijn om elkaar en de juf weer te zien.
In de komende periode wordt naast lezen, rekenen en taal ook gewerkt aan de groepsvorming. Dat is
elk schooljaar een belangrijke fase. Deze periode noemen wij ook
wel de ‘Gouden weken’. In deze weken staat het leren kennen van
elkaar centraal. Daarnaast worden er groepsafspraken gemaakt en
worden de schoolafspraken opnieuw besproken.
Zoals jullie weten vinden wij de betrokkenheid van ouders zeer
waardevol. Ook al voelt het wellicht alsof we wat minder
toegankelijk zijn, aangezien jullie als ouders nog niet naar binnen
mogen. Er bestaat altijd de mogelijkheid om contact te leggen. Zijn
er vragen, of hebben jullie feedback voor ons, via de mail, telefoon of op afspraak zijn wij altijd
benaderbaar. Laat het ons weten, zodat het niet alleen aan de poort besproken wordt, maar ook
daadwerkelijk bij ons terecht komt. We zijn tenslotte “samen school”.
We maken er samen een fijn schooljaar van!
Namens het team van De Kameleon een prettig weekend gewenst!
Kim van den Berg

Adressenlijsten groepen
Evenals vorig jaar zullen we in verband met de AVG (Algemene verordening persoonsgegevens) geen
adressenlijsten van de groep ongevraagd meegeven.
Ouders die graag een groepslijst van hun kind willen ontvangen, kunnen dit aangeven bij de
leerkracht of via mail aan de directie. Wij zorgen ervoor dat je de groepslijst per mail ontvangt. We
houden hierbij rekening met wat ouders hebben aangegeven op de AVG toestemmingsverklaring.

Inloop ouderavond
Op 21 september staat de inloop ouderavond gepland. I.v.m. de geldende maatregelen, kan deze
helaas niet doorgaan. We willen jullie uiteraard wel informeren over het komende schooljaar. Op dit
moment werken de leerkrachten de belangrijkste informatie uit in een Powerpoint. Deze ontvangen
jullie op maandag 21 september van de leerkracht, via de mail.

Afname Cito’s
Vanaf de vierde week van het schooljaar starten we met het
afnemen van een aantal Citotoetsen, die we in juni niet hebben
gedaan. Met deze toetsen willen we een beeld krijgen van het
functioneringsniveau van de kinderen, zodat we ons
onderwijsaanbod hier zo goed mogelijk op af kunnen stemmen.
Tijdens de startgesprekken, begin november, worden de uitkomsten
hiervan met ouders besproken.
Voor groep 8 wijken we af van de reguliere oudergesprekken i.v.m.
het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Zij ontvangen dit
advies in de week van 5 oktober 2020. De startgesprekken, begin november, komen voor groep 8 te
vervallen. T.z.t. ontvangen jullie de planning hiervan via de mail.

Gym groep 4
Op donderdag vertrekt groep 4 om 8.20 uur naar de gym. Willen jullie ervoor zorgen dat de kinderen
tijdig op school zijn? 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)

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

5 september oud papier
23 september studiedag, alle leerlingen vrij
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.

