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Goedemiddag, 

De eerste 3 weken van het schooljaar zijn alweer voorbij. Naast het opstarten van de groep en het 

schoolse leren, staat het kennismaken met elkaar centraal tijdens de Gouden Weken. Het 

groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen 

elkaar, de leerkracht en de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend 

belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat. Dit doen we met behulp van Kwink. 

We hebben de eerste nieuwsbrief van Kwink toegevoegd in de bijlage. 

Hierin staat vermeld waar we de komende periode aan werken, is een 

oudermagazine toegevoegd met informatie en tips voor thuis. Om ook 

echt thuis met Kwink aan de slag te gaan is de koelkastposter 

toegevoegd. Hierop staan leuke opdrachten om thuis te doen. De 

kinderen zullen dit herkennen omdat deze onderwerpen ook op school 

zijn besproken. 

Een onderwerp van ons jaarplan is Kwink/SEL. We zijn hier het 

afgelopen jaar mee gestart en zijn erg enthousiast. Samen met Wouter 

Siebers, de ontwikkelaar van Kwink, gaan we dit jaar, tijdens 

studiedagen verder bouwen aan een IKC-brede aanpak binnen IKC De 

Kameleon.  

 

We gaan een heerlijke nazomerse week tegemoet. 

Dat betekent dat de kinderen volgende week nog lekker kunnen 

spelen met de waterpomp. 

 

Namens het team van De Kameleon een prettig weekend gewenst! 

 

Kim van den Berg 

 

  

Personele ontwikkelingen 

In verband met de COVID-19 richtlijnen en milde klachten van leerkrachten of gezinsleden van 

leerkrachten, hebben een aantal leerkrachten afgelopen weken een aantal dagen niet kunnen 

werken. Het inplannen van een test en het afwachten van de uitslag, duurt op dit moment ongeveer 

een week. Dat betekent dat we nu al geconfronteerd worden met inval in de verschillende groepen, 

geen wenselijke situatie, maar helaas wel de realiteit. Op dit moment is er nog inval beschikbaar, 

maar jullie zullen begrijpen dat alle scholen met deze situatie te maken hebben. Dat betekent dat er 

ongelooflijk veel inval nodig is en dat kan op den duur een probleem opleveren.  

 



Helaas kan juf Jorieke uit groep 3 om medische redenen niet werken op dit moment. Vooralsnog zal 

Laura Snoeren haar tot de herfstvakantie vervangen. We wensen juf Jorieke een voorspoedig herstel 

toe en juf Laura een plezierige tijd op onze school. 

 

 

Coaches voetbaltoernooi 

Op dinsdag 6 oktober 2020 is het jaarlijkse voetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8. Ook deze 

activiteit zal ivm covid-19 in aangepast vorm doorgaan. Tijdens het toernooi zijn geen toeschouwers 

toegestaan. Alleen leerkrachten en ouders met een taak mogen na registratie aanwezig zijn. 

We zijn op zoek naar vaders en/of moeders die het leuk vinden om een team te coachen. Het  

Het gaat er met name om dat de leerlingen op het juiste moment op het juiste veld staan, dat er 

eerlijk gewisseld wordt etc. Het is niet erg als je de 

regels niet kent. Er zijn 3 coaches nodig voor groep 

7 en 3 voor groep 8. We weten nu nog niet of we 

ingedeeld zijn voor het ochtendprogramma of het 

middagprogramma. Dit laten we zo spoedig 

mogelijk weten. 

Opgave kan via de leerkrachten: 

w.tendam@keender.nl; i.tenhagen@keender.nl; 

t.petersen@keender.nl 

 

 

Studiedag  

De eerste studiedag van het team is op woensdag 23 september a.s. Op deze dag zijn alle kinderen 

vrij.  

 

 

Flexgroep 

Afgelopen woensdag is Nienke Mulling gestart met de flexgroep. De kinderen hebben kennisgemaakt 

met elkaar en een begin gemaakt aan hun allereerste opdracht van dit schooljaar.  

 

 

Brandweeroefening 

Op maandagavond 14 en 21 september is er een oefening van de brandweer in en rondom ons IKC.  

Het is op dat moment niet toegestaan het schoolplein te betreden. 

 

 

Beslisboom: wel of niet naar school  

Als bijlagen bij deze nieuwsbrief zijn twee beslisbomen meegestuurd, deze 

kunnen ondersteunend zijn bij het beslissen of jullie kind(eren) wel of niet naar 

school mag/mogen komen. Deze beslisbomen zijn opgesteld door BOink (Belangenvereniging van 

Ouders in de Kinderopvang in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. 
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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 

De volgende berichten zijn op de website geplaatst: 

- Flyers Beslisboom  

- Kwink koelkastposter 

- Kwink oudernieuws 

 

 

 

 

     

23 september Studiedag, alle leerlingen vrij 

30 september Start Kinderboekenweek  

6 oktober  Voetbaltoernooi groep 7 en 8 

16 oktober 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.   


