
Nieuwsbrief 

27 november 2020 
 

Goedemiddag,  

We zijn bezig met de laatste dagen van november en dan breekt de gezellige decembermaand 

alweer aan. In deze nieuwsbrief staat informatie over o.a. het Sinterklaasbezoek. 

De kinderen hebben gisteren hun schoen gezet en ja……. deze was vanochtend gevuld met wat 

lekkers. In sommige groepen hadden de pieten niet alleen de schoenen gevuld met wat lekkers, maar 

ook spullen verstopt en rommel gemaakt. De kinderen wisten natuurlijk direct welke pieten er waren 

geweest. 

 

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

 

Kim van den Berg 

     

 

Afscheid juf Ria 

Gisteren heeft juf Ria haar loopbaan afgesloten in het onderwijs. Het 

was een gezellige dag, waarbij juf Ria mooie herinneringen in een map 

heeft ontvangen van kinderen en collega’s.  

Nu mag ze gaan genieten van haar pre pensioen. We bedanken haar 

voor haar inzet, passie en betrokkenheid en wensen haar alle geluk en 

gezondheid toe. 

 

 

Sinterklaasbezoek 

Zoals eerder aangegeven in de nieuwsbrief verwachten we Sinterklaas vrijdagmorgen 4 december te 

mogen begroeten binnen ons IKC. Helaas zonder een groots aankomstmoment en met in achtneming 

van de maatregelen, zijn we toch heel blij dat Sinterklaas en 2 pieten ons komen bezoeken. Zoals 

gebruikelijk verwachten we de kinderen tussen 8.15 en 8.30 

uur op school. We verwachten dat ouders de kinderen 

brengen en weer gaan. Om jullie toch een inkijkje te geven 

in deze ochtend, zullen we foto’s op de website plaatsen. De 

komende week ontvangen jullie in een aparte mail het 

wachtwoord waarmee de foto’s bekeken kunnen worden. 

 De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken voor de 

pauze mee te nemen, daar zorgt de OR voor. Wij hebben er 

zin in! 

Om 12.15 uur zijn alle kinderen uit groep 1 t/m 8 vrij. De peuters kunnen op de gebruikelijke tijd, om 

12.30 uur opgehaald worden.  

 



 

Bedankt 

De afgelopen tijd hebben we vele bruikbare spullen mogen ontvangen 

van ouders en kinderen. Via deze weg willen we jullie hiervoor hartelijk 

bedanken. We kunnen de gekregen spullen zeer goed gebruiken op 

school. Fijn dat jullie aan ons denken!!  

 

 

Verkeerssituatie  

Op dit moment worden er peuters en kleuters gebracht en gehaald aan de achterkant van de school. 

We merken en horen van ouders en buurtbewoners dat dit zorgt voor behoorlijke drukte en 

onwenselijke situaties. Er worden auto’s geparkeerd in het gras of voor inritten van buurtbewoners, 

dat is niet de bedoeling. Het aantal parkeerplekken is aan de achterzijde minimaal, daarom het 

verzoek om zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen of de auto elders te parkeren. Bij 

voorbaat dank!! 

 

Reminder OR 

Vanuit de OR een reminder voor het overmaken van de ouderbijdrage, mocht er geen 

automatische incasso zijn afgegeven. 

De ouderbijdrage van €39.50 mag overgemaakt worden op NL73RABO 0322927455  ten 

name van Oudervereniging  IKC De Kameleon. Graag de naam van je/ jullie kind(eren) 

vermelden. 

 

Oud papier 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcourttechbulletin.blogspot.com%2F2014%2F06%2Freminder-systems.html&psig=AOvVaw3ZcsK92dePpoAqe_Pl1sXj&ust=1606559375150000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICP4JjCou0CFQAAAAAdAAAAABAE


 

Op de website geplaatst 

- Info kleuterviering Bonifatiuskerk 

 

 

 

 

 

      

 

4 december 2020  Sinterklaas, vanaf 12.15 uur alle leerlingen vrij 

16 december 2020  Kerst 

18 december 2020  Alle lln. om 12.15 uur vrij. Start kerstvakantie 

 

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.   


