
Nieuwsbrief 

6 november 2020 
 

Goedemiddag,  

Afgelopen dinsdag hebben we genoten van een heerlijk schoolontbijt. 

In alle groepen waren de tafels mooi gedekt en was het een gezellig samenzijn. 

In de groepen is er gesproken over het belang van een goed en gezond ontbijt.   

Samen met de ouderraad zijn we achter de schermen volop bezig met de organisatie van Sint en 

Kerst. Dat het er dit jaar anders uit gaat zien, dat is zeker. Ons doel is om deze feesten, binnen de 

richtlijnen, zo “normaal” mogelijk te laten verlopen voor de kinderen. We zullen jullie hierover blijven 

informeren in de nieuwsbrief. Wat we nu weten is dat het echt alleen een feest voor de kinderen zal 

zijn. We zullen het dit jaar helaas zonder de aanwezigheid van ouders moeten organiseren.  

Volgende week staan de startgesprekken via Teams op de agenda. We kijken er naar uit om samen 

met jullie in gesprek te gaan over de ontwikkeling van jullie kind(eren). 

 

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

 

Kim van den Berg 

 
       

 

 

Startgesprekken via Teams 

Aangezien de startgesprekken volgende week via Teams 

plaatsvinden, hebben we in de bijlage een korte handleiding 

toegevoegd over het werken met Teams. Via de ingeplande 

vergadering kunnen jullie op het afgesproken tijdstip deelnemen 

aan het gesprek. De inlogcodes hebben jullie via jullie kind(eren) 

of via de mail ontvangen. Mocht het niet lukken om in te loggen in 

Teams, graag even mailen met de leerkracht. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMicrosoft_Teams&psig=AOvVaw1zgdZrnq-fHllqZzsFd0zu&ust=1604735732959000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND4uMy47ewCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

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. 

 

 

 

 

      

9 t/m 13 november 2020 Startgesprekken 

23 november 2020  Studiedag, alle leerlingen vrij  

4 december 2020  Sinterklaas 

 

 

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.   


