Nieuwsbrief
18 september 2020
Goedemiddag,
We hebben een heerlijke nazomerse week achter de rug. Een week waarin de korte broeken en
slippers nog een keer aankonden. Allerlei leerspellen zijn er deze week buiten gedaan door de
verschillende groepen, waaronder bijvoorbeeld het Zweeds loopspel.
Wij merken overal om ons heen dat het Coronavirus nog niet klaar is met ons. Ook deze week zijn er
een aantal collega’s die zich hebben laten testen i.v.m. milde klachten. We hebben de groepen
kunnen bezetten met inzet en flexibiliteit van onze eigen collega’s. Waarvoor dank!!
Door ons aan de richtlijnen te houden, doen we wat we kunnen om verspreiding te voorkomen. Op
basis van de huidige situatie in Nederland zijn de beslisbomen
aangepast. In de bijlagen bij deze nieuwsbrief zijn nieuwe
beslisbomen toegevoegd. Het testbeleid is hierin meegenomen. Het
is van belang om de boom altijd van boven naar beneden te volgen.
Namens het team van De Kameleon een prettig weekend gewenst en
vooral blijf gezond!
Kim van den Berg

Informatieavond
As. maandag na schooltijd ontvangen jullie van de leerkrachten een powerpoint
presentatie met informatie over dit schooljaar. We begrijpen dat dit niet te
vergelijken is met een “normale” informatieavond en hebben ook gehoord dat
ouders het jammer vinden dat deze niet door kan gaan. Dat begrijpen wij en dat
vinden wij ook. We hebben overwogen om het op een alternatieve manier toch
door te laten gaan. Echter na het bericht van deze week, waarbij we te maken
kregen met een besmetting binnen onze school, hebben we besloten dat we dat risico nu niet willen
lopen. We hopen op jullie begrip.
Om een klein beetje een beeld te schetsen van wat er in de groepen gebeurt, zijn er foto’s van
verschillende activiteiten toegevoegd, zodat jullie een beetje een idee krijgen. Dit weegt natuurlijk
niet op tegen het gemis van persoonlijk contact. Het is echter altijd mogelijk om via de mail of
telefonisch even contact te zoeken met de leerkracht.

Week Tegen Pesten
Volgende week is de landelijke Week Tegen Pesten. Dit jaar is het georganiseerd rond het thema
“Samen aan zet”. Het “normale” proces van met elkaar opgroeien, leren en contact hebben met
elkaar hield in maart vanwege Corona abrupt op. Het nieuwe schooljaar zal meer dan andere jaren
van iedereen extra aandacht vragen om opnieuw een groep te vormen. Het onderwerp van de Week
Tegen Pesten sluit mooi aan bij de gouden weken, waarbij we op dit moment veel tijd en aandacht
besteden aan groepsvorming, positief gedrag en een fijne sfeer in de groep en op school.
Meedoen aan de Week Tegen Pesten vinden we nog een extra aanzet om dit te bereiken.
Wij, kinderen, ouders en leerkrachten, zijn “Samen aan zet” om een positieve bijdrage te
leveren aan een fijn en veilig schoolklimaat.
Deze week zullen de leerkrachten in de groepen een presentatie geven die is gemaakt
door de anti-pest coördinatoren. Daarnaast worden er in de groepen verschillende
groepsactiviteiten rondom dit thema gegeven. Tjitske Petersen en Saskia Manenschijn, onze antipest coördinatoren bezoeken volgende week alle groepen om zichzelf voor te stellen aan de
kinderen.

Kinderraad
Een van de taken van school is om actief burgerschap te ontwikkelen bij kinderen. Onder
burgerschap wordt verstaan het actief kunnen en willen deelnemen aan de samenleving.
Binnen het IKC werken wij daaraan op verschillende manieren. Onder meer bij VierKeerWijzer en
Kwink komt dit aan bod.
Een andere manier om te werken aan actief burgerschap is door middel van een kinderraad. Het
afgelopen schooljaar is de kinderraad maar even actief geweest i.v.m. de situatie rondom Corona.
Om die reden hebben we besloten, na overleg met de kinderen, dat de kinderen van vorig jaar ook
dit jaar nog zitting nemen in de kinderraad. Dat betekent dat we alleen uit groep 5 een nieuw lid
nodig hebben.
Komende 2 weken krijgen de kinderen uit groep 5 een presentatie van
Kim over de kinderraad. Het doel hiervan is om kinderen te informeren.
Kinderen uit groep 5 die interesse hebben in de kinderraad, kunnen zich
verkiesbaar stellen. Er kan één leerling uit groep 5 zitting nemen in de
kinderraad. In de week van 7 oktober zijn er in die groepen verkiezingen.
Degene die gekozen is, komt in de Kinderraad. De kinderraad vergadert
maandelijks met Kim.
Doel van de Kinderraad is:
• Meedenken in de schoolorganisatie;
• Tonen van verantwoordelijkheid;
• Kwaliteit van de school bevorderen;
• Vertegenwoordigen van alle kinderen van de school;
• Ervaringen op doen in het vergaderen.

Wanneer duidelijk is wie uit groep 5 de kinderraad komt versterken, zal de gehele kinderraad zich
voorstellen in deze nieuwsbrief.

Groep 3/4 Ridders en kastelen
Vanaf volgende week gaan de groepen 3 en 4 starten met
VierKeerWijzer, het thema Ridders en Kastelen. Hiervoor zijn we
zoek naar speelgoed van ridders en kastelen (bijv. Playmobiel),
verkleedkleren bijv. Een ridderpak of prinsessenpak en
stokpaarden. Dit wordt tijdens het thema gebruikt en gaat daarna
weer mee naar huis, wilt u dit waar mogelijk voorzien van
naam?

op

We kunnen ook het volgende goed gebruiken: schone, lege
1,5liter melkpakken, keukenrollen, lege tandpastadoosjes of
ander kosteloos materiaal. Alvast heel erg bedankt!

Parnassys
Dit jaar gaan we werken met een nieuw leerlingadministratiesysteem. Tijdens de studiedag van
aankomende woensdag is hierover een scholing voor het team. Vanaf heden zullen de nieuwsbrieven
en mails die vanuit school gestuurd worden vanuit Parnassys worden verstuurd.

Studiedag woensdag 23 september
De eerste studiedag van dit jaar is op woensdag 23 september a.s. Op deze dag zijn alle kinderen vrij.
Tijdens deze studiedag gaan wij ons verder verdiepen in het nieuwe leerlingadministratiesysteem
Parnassys, het LIST lezen en stellen we ons onderwijsaanbod per groep op n.a.v. de analyse van de
CITO- toetsen die zijn afgenomen.

Data oud papier schooljaar 2020-2021

Nieuw op de website
De volgende berichten zijn op de website geplaatst:
- Flyer Beslisboom

23 september
30 september
6 oktober
16 oktober

Studiedag, alle leerlingen vrij
Start Kinderboekenweek
Voetbaltoernooi groep 7 en 8
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.

