
Nieuwsbrief 
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Goedemiddag,  

 

Helaas……… de basisscholen en kinderopvanglocaties blijven gesloten tot 8 februari, behalve voor de 

noodopvang. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) lijken kinderen in dezelfde mate 

ontvankelijk en besmettelijk voor het virus als bij de “oude” variant. Daar is echter meer bevestiging 

voor nodig. Ook zijn er nog te veel zorgen over het aantal besmettingen in Nederland over de 

verspreiding van nieuwe varianten van het virus in de samenleving. 

Alhoewel we het heel graag anders hadden gezien, moeten we in het belang van een ieders 

gezondheid nog even volhouden!! We realiseren ons dat dit niet altijd 

even makkelijk is. Het langer duren van de lockdown en sluiting van 

de scholen vraagt veel van ons allemaal. Ik ben trots op de inzet en 

betrokkenheid van leerkrachten, ouders en leerlingen!! Jullie doen 

het goed! 

We houden vol en zijn samen sterk!  

 

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

                                                                                                                       

Kim van den Berg 

     

 

Onderwijs op afstand 

De huidige werkwijze wordt voortgezet. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, worden er meer 

korte instructiemomenten in kleine groepjes of individueel ingepland. Jullie ontvangen hierover 

informatie via de leerkracht.  

De leerkrachten blijven van 8.30 tot 12.00 uur 

beschikbaar voor vragen of extra instructie. Doordat 

er meer instructiemomenten ingepland zijn, kan het 

zijn dat leerkrachten in gesprek zijn via Teams. 

Wanneer je niet direct contact krijgt, laat een 

berichtje achter in de chat en de leerkracht neemt zo 

snel mogelijk contact op. 

 

 

Noodopvang 

Ook de noodopvang loopt de komende 2 weken door. Kinderen waarvan beide ouders werken in een 

cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in 

een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen 

op te vangen. Via de link van de rijksoverheid is terug te vinden wat valt onder de cruciale beroepen.  



https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-

kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen  

Opgeven voor de noodopvang kan via Kim: directie@ikcdekameleon.nl 

 

Kwink 

In verband met de lockdown bieden de makers van Kwink tijdelijk 

materiaal aan om thuis spelenderwijs aan de slag te gaan met het 

sociaal emotioneel leren. Via onderstaande link zijn leuke spellen en 

activiteiten te vinden die je met je kind of met het hele gezin kunt 

uitvoeren. 

https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/kwink-voor-thuis/ 

 

 

Reminder: Online avond over de verslavende digitale wereld voor ouders van jongeren 

Op woensdag 27 januari om 20.00 uur wordt er een online webinar georganiseerd door Loes. Het 

Loesloket is onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin in de gemeente Haaksbergen en zij richten 

zich op informatie en advies over opvoeden en opgroeien. 

De webinar staat in het teken van inzicht krijgen in het digitale gedrag van je zoon/dochter en geeft 

handvatten om in contact te komen en bij te sturen op (de mate van) digitaal gedrag! 

Meer informatie lezen en aanmelden kan via onderstaande link. 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/webinar-de-verslavende-digitale-wereld.html 

 

 

Nieuw op de website 

- Geen nieuwe berichten 

 

 

 

 

 

      

 

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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