Nieuwsbrief
30 oktober 2020
Goedemiddag,
Na een weekje rust, zijn we deze week weer fijn gestart.
Over ruim een week staan de oudergesprekken gepland. We kijken ernaar uit, ook al is het op een
andere manier, om jullie te spreken.
In deze nieuwsbrief meer info over de invulling van de
toegekende subsidie en het nationaal schoolontbijt.
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend
toe!
Kim van den Berg

Personele ontwikkelingen
Het re-integratieproces van Mirjam Dollekamp is afgerond. Zij is weer volledig hersteld en inzetbaar.

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s
Voor de herfstvakantie hebben we jullie geïnformeerd over de toegekende subsidiegelden. Naast de
aanschaf van laptops en een online programma voor rekenen en taal, gaan we deze gelden inzetten
voor extra ondersteuning. Juf Marleen zal deze extra ondersteuning op zich nemen voor de groepen
5 t/m 8. Dat betekent dat Marleen vanaf volgende week op donderdag niet meer in groep 6 zal
staan. Juf Battice zal groep 6 volledig gaan draaien. Daarnaast gaat Marleen extra werken op de
woensdag. Dat betekent dat Marleen op de dinsdag, woensdag en donderdag extra ondersteuning
zal geven. Juf Renate zal de ondersteuning voor de groepen 3 en 4 op zich nemen. Tijdens de extra
ondersteuning richten zij zich op Technisch- en begrijpend lezen en rekenen. De leerlingen die deze
ondersteuning nodig hebben, krijgen deze ondersteuning naast het reguliere aanbod in de groep,
niet ter vervanging van het aanbod in de groep. Het kost de nodige voorbereiding om de roosters en
het programma voor de extra ondersteuning in elkaar te zetten. We gebruiken hiervoor de komende
twee weken en zullen daarna starten met de extra ondersteuning. Wanneer je/ jullie kind in
aanmerking komt voor de extra ondersteuning, worden jullie hierover door de leerkracht
geïnformeerd.

Reminder inschrijven startgesprekken
Denken jullie aan het inschrijven voor de startgesprekken. Dit kan nog tot en
met aanstaande dinsdag. Wanneer er geen startgesprek door jullie is
ingepland, ontvangen jullie een datum en tijd van de leerkracht waarop het

gesprek zal plaatsvinden. De leerkracht nodigt u uit voor het gesprek via Teams, door een
vergadering in te plannen. U ontvangt hiervan een melding via de mail.

Nationaal Schoolontbijt
Op dinsdag 3 november is het weer zover! De kinderen van IKC De Kameleon schuiven aan tafel voor
een gezond ontbijt. Ze leren hoe belangrijk het is om elke dag te ontbijten en wat je
’s ochtends het beste kunt eten. Het Nationaal Schoolontbijt is een schoolvoorbeeld
van een gezond ontbijt.
Dit jaar met nog meer variatie in brood, beleg, zuivel, groente, fruit en thee.
Het ontbijt dat wordt aangeboden voldoet aan de nieuwste richtlijnen van het
Voedingscentrum.
Dat is de garantie voor een gezonde start van de dag.
Wij wensen alle kinderen een smakelijk en vooral gezond ontbijt.
Willen jullie maandag 2 november a.s. een bord, beker en bestek aan je/jullie kind(eren)
meegeven!
Vanuit de OR
De contributie voor de leden van de oudervereniging is voor dit schooljaar vastgesteld op een
bijdrage van € 39.50. Deze zal rond 16 november a.s. geïnd worden.
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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.

