Nieuwsbrief
13 november 2020
Goedemiddag,
Afgelopen week zijn de startgesprekken gevoerd. We hebben deze als prettig ervaren.
Ook al hadden we elkaar liever fysiek gesproken, dit was een goed alternatief. Het biedt ook weer
kansen, zoals het laten aansluiten van een ouder die op het werk aanwezig is.
Een spannende en drukke tijd breekt aan voor de kinderen. Morgen is voor veel
kinderen een dag waar ze lang naar hebben uitgekeken: de komst van Sinterklaas
in Nederland. Als het probleem van de kolen op de stoomboot wordt opgelost,
zal Sinterklaas morgen ergens in Nederland aankomen.
Ook heeft hij aangegeven graag onze school weer te willen bezoeken. Dat vinden
we natuurlijk heel fijn! Wel zullen we het dit jaar anders moeten organiseren,
zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld.
Op 4 december, als Sint naar school komt, kunnen we hem niet buiten met alle
kinderen en ouders opwachten. Sint zal daarom wat later arriveren. Zo kunnen
we binnen de huidige maatregelen toch het Sinterklaasfeest vieren. In de
nieuwsbrief nog meer informatie over Sinterklaas.
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe!
Kim van den Berg

Personele ontwikkelingen
Juf Jorieke is hersteld en zal vanaf volgende week haar werkzaamheden in groep 3 weer volledig
oppakken. Dat betekent dat we afgelopen donderdag afscheid hebben genomen van Laura Snoeren.
Zij heeft de afgelopen periode ingevallen in groep 3. We bedanken haar voor haar geweldige inzet en
betrokkenheid en wensen haar veel succes op een andere school.

Sinterklaas
De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen van de Sint een cadeautje. Evenals vorig jaar mogen ze in de
schatkamer hun voorkeuren aangeven. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan maandag 16 november
lootjes trekken en krijgen € 6,00 om voor diegene een cadeautje te kopen.






Op donderdag 26 november mogen alle kinderen op school
de schoen zetten
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vanaf dinsdag 1
december de surprises mee naar school nemen, zodat we
allemaal kunnen zien hoe mooi ze zijn geworden.
Op vrijdagochtend 4 december wordt Sinterklaas op school
verwacht. ’s Middags hebben alle kinderen vrij.

Kerst vieren op school
Op woensdag 16 december vieren wij op school Kerstmis. De kerstcommissie is volop bezig om dit
voor te bereiden. Noteren jullie vast in de agenda, dat alle kinderen aan het begin van de avond op
school verwacht worden en samen gaan eten. Meer informatie volgt binnenkort.

Studiedag 23 november 2020
Op 23 november staat er een studiedag gepland. Alle leerlingen
hebben op deze dag vrij.

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.
Wanneer er geen automatische incasso is afgegeven, kan het bedrag overgemaakt worden op
NL73RABO 0322927455 ten name van Oudervereniging IKC De Kameleon. Graag de naam van je/
jullie kind(eren) vermelden.

23 november 2020
4 december 2020
16 december 2020

Studiedag, alle leerlingen vrij
Sinterklaas
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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.

