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Goedemiddag,  

 

We kijken terug op een goede, effectieve studiedag. Op deze dag zijn we actief bezig geweest met 

het nieuwe leerlingadministratiesysteem, hebben we schoolbrede afspraken gemaakt over het LIST 

lezen en is het VierKeerWijzer thema gezamenlijk voorbereid.  In deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen 

hoe belangrijk lezen is en hoe jullie hier ook thuis aandacht aan kunnen geven. 

Dat we ook dit jaar nog te maken zouden hebben met het coronavirus hadden we verwacht. Wat we 

hierin precies kunnen verwachten, is onvoorspelbaar. Nu het aantal besmettingen ook in 

Haaksbergen toeneemt, betekent dat we voorzichtig moeten blijven met elkaar. Hierin hebben we 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Helaas betekent dit ook dat o.a. een voetbaltoernooi van 

groep 7 en 8 voorlopig wordt uitgesteld, we zo min mogelijk mensen in de school kunnen toelaten en 

in het belang van een ieders gezondheid de maatregelen moeten blijven volhouden. Ik wil jullie dan 

ook vragen om bij het brengen en halen de 1.5 m. afstand tot volwassenen te blijven bewaren. We 

bekijken of en waar we nog ruimte kunnen creeren bij het brengen en halen. Hierover meer in de 

volgende nieuwsbrief.  

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe 

 

Kim van den Berg 

 

 

Nieuwe beslisboom 

Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van 

verkouden kinderen op de kinderopvang en in het basisonderwijs gelijk worden getrokken. Dat 

betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de 

kinderopvang (bso / gastouder) en school mogen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één 

beslisboom is. Met deze beslisboom kun je bepalen of een kind van 0 jaar t/m groep 8 met een 

neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang en/of school mag komen. Het is van belang om de 

gehele beslisboom van boven naar beneden door te lopen.  

 

Thuiswerk 

Nu er met regelmaat kinderen thuis zitten met klachten of vanwege een 

huisgenoot met klachten, hebben we in het team afspraken gemaakt over 

wat we deze kinderen thuis kunnen bieden. Het gaat natuurlijk alleen om 

kinderen die thuis moeten blijven en niet ziek zijn. Bij ziekte hoeft er thuis 

niet gewerkt te worden. Aan het eind van de eerste dag waarop het kind afwezig is, zal de leerkracht 

contact opnemen om te horen hoe het gaat, wat de verwachting is qua afwezigheid en of er thuis 

gewerkt kan worden. De leerkracht zal zorgen voor een thuiswerkpakket, dat kan bestaan uit 



papieren opdrachten, opdrachten via Basispoort en contact via Teams. We willen jullie dan ook 

vragen om te controleren of jullie nog in Basispoort en Teams kunnen komen. Wanneer de 

inloggegevens niet meer werken of deze zijn zoek geraakt, stuur dan een mail naar de leerkracht. Zij 

zullen zorgen dat jullie de juiste inloggegevens ontvangen. Bij voorbaat dank! 

 

Voorstelling groep 1/2  De Kappen. 

As. maandag gaan de groepen 1/2 naar de voorstelling “Woeste 

Willem” in theater De Kappen. Deze voorstelling kan doorgaan met 

aangepaste maatregelen in overleg met de organisatoren, De Kappen 

en de GGD. De hoeveelheid kinderen en scholen is aangepast. De 

verschillende scholen komen niet in contact met elkaar en er mogen 

maar een minimaal aantal begeleiders mee. We gaan lopend naar De 

Kappen, met medewerkers vanuit de school. We wensen de kinderen 

een hele leuke voorstelling toe. 

 

Voetbaltoernooi 6 oktober gaat nu niet door 

Aangezien het aantal besmettingen  in Haaksbergen aan het toenemen is, is in overleg met scholen, 

organisatoren en de BonBoys besloten om het voetbaltoernooi nu niet door te laten gaan. Het is de 

bedoeling dit te verschuiven naar april/ mei. Jullie ontvangen hierover t.z.t. bericht. 

 

 

 

Opening kinderboekenweek 

As woensdag is de start van de kinderboekenweek met als thema “En toen…”.  

Wij worden op deze dag verrast door groep 6, die aan de hand van een korte 

voorstelling dit thema gaat inluiden.  

De hele school duikt de komende weken in het thema “En toen…”. De groepen 

1 t/m 4 hebben als thema “Ridders en Kastelen” en de groepen  5 t/m 8 gaan 

zich verdiepen in “Het oude Egypte”. 

 

 

Vanuit groep 5 t/m 8: Kosteloos materiaal en oude lakens gezocht: 

Voor het thema “Het oude Egypte” zijn we nog op zoek naar kosteloos materiaal en oude lakens. 

Mocht iemand toevallig nog andere spullen thuis hebben over dit thema, te denken aan boeken, dan 

zouden we hier ook heel blij mee zijn. Alvast bedankt!  

 

 



Tijdschriften gezocht 

We willen kinderen een ruim leesaanbod aanbieden waarin 

voldoende variatie zit. Dat betekent dat we veel verschillende 

boeken hebben, maar we zijn ook op zoek naar tijdschriften, te 

denken aan Donald Duck, Tina, National Geographic junior etc. 

Mochten jullie thuis tijdschriften hebben liggen die niet meer 

gebruikt worden, dan houden wij ons van harte aanbevolen.  

 

 

Het belang van lezen voor jullie kinderen 

Op school wordt er dagelijks door de kinderen gelezen en wordt er regelmatig voorgelezen. Het leren 

begrijpen wat je leest, is misschien wel het belangrijkste wat kinderen leren op school. Om dit goed 

te kunnen, moeten kinderen o.a. vloeiend en vlot kunnen lezen, veel woorden kennen en de wereld 

om hen heen leren kennen door te zien, te ervaren, te lezen, te doen én erover te praten.  

Veel (voor)lezen helpt daarbij. Alleen lezen op school is niet voldoende. Ook thuis zal hier aandacht 

voor moeten zijn. We willen jullie vragen om thuis regelmatig en het liefst elke dag de kinderen te 

laten lezen en/of voor te lezen.  

Waarom is lezen belangrijk: 

• Door veel te lezen of voorgelezen te worden  

leren kinderen veel nieuwe woorden; 

• Door te lezen leer je woorden die we in de spreektaal  

niet gebruiken, maar in de schrijftaal wel;  

• Door lezen doe je kennis op en wordt je slimmer; 

• Door lezen leer je veel over hoe andere mensen denken en wat ze voelen; 

• Door te lezen leert het kind zich te concentreren; 

• Als je voorgelezen wordt en je praat erover dan leer  

je na te denken over verhalen; 

• Maar bovenal is lezen en voorlezen leuk en gezellig. 

 

 

Tips:  

- Een abonnement bij de bieb is voor kinderen gratis; 

- Elke dag 15 minuten lezen helpt; 

- Het lezen van strips, tijdschriften, informatieve boeken, gedichten, korte verhalen, recepten, 

spelregels is ook lezen; 

- Ook veel kinderen in de bovenbouw vinden het nog erg leuk om door de ouders voorgelezen 

te worden.  

 

Vanuit de OR 

 

Nieuwe ouders gezocht 

De OR is op zoek naar nieuwe leden. Vaders zijn ook van harte welkom om de OR te komen 

versterken. Mocht je interesse hebben of meer informatie willen mail dan naar or@ikcdekameleon.nl 

mailto:or@ikcdekameleon.nl


 

Ruilen Oud papier/ Tuinonderhoud 

Inmiddels is er een lijst rondgegaan met de planning van dit schooljaar. Mocht de datum waarop je 

bent ingepland voor het oud papier/tuinonderhoud niet schikken, dan bestaat er natuurlijk de 

mogelijkheid om via de lijst te ruilen of een vervanger te zoeken . Een vriendelijk verzoek om deze 

ruiling, of de vervanger ook door te geven aan de OR, zodat zij weten wie ze kunnen verwachten en 

mailtjes naar de juiste personen kunnen sturen. Dit kan doorgegeven worden via de mail: 

or@ikcdekameleon.nl  

 

Algemene ledenvergadering 

Helaas is het dit jaar niet mogelijk om een Algemene ledenvergadering te houden. Hierbij laten we 

jullie weten dat de ouderbijdrage dit jaar gelijk blijft. Wie interesse of vragen heeft over het 

afgelopen jaar van de OR kan via de mail contact opnemen: or@ikcdekameleon.nl. 

 

 

Nieuw op de website 

De volgende berichten zijn op de website geplaatst: 

- Nieuwste versie van de beslisboom 

 

 

 

 

     

28 september    Voorstelling groep 1/2  

30 september Start Kinderboekenweek 

3 oktober Oud papier  

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.   
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