Nieuwsbrief
5 februari 2021
Goedemiddag,
Maandag mogen de basisscholen in het land weer open. Wat fijn en wellicht voor sommigen ook een
beetje spannend! Deze verschillende gevoelens mogen er allemaal zijn.
We kunnen grotendeels terugschakelen naar de werkwijze die we hebben gehanteerd bij de
volledige heropening in juni. Verschillende structuren zaten al in ons systeem en zullen we
voortzetten.
De afgelopen dagen heeft er overleg plaatsgevonden binnen het bestuur, het team en de MR. In al
deze overleggen is besproken hoe we het onderwijs op IKC De Kameleon vorm kunnen geven binnen
de geldende maatregelen.
Terugblikkend op de afgelopen weken, wil ik wederom mijn waardering uitspreken naar ouders,
kinderen, het team, MR en de OR. De afgelopen periode heeft weer veel van ieders tijd, energie en
aanpassingsvermogen gevraagd. En we zijn er nog niet. We mogen weer naar school, maar een
“normale situatie” is het nog steeds niet.
Uiteraard hebben we samen gekeken naar manieren waarop we dit zo veilig mogelijk kunnen doen.
Ook vinden we het belangrijk dat school voor kinderen een fijne, veilige en vertrouwde omgeving is
en blijft.
In deze nieuwsbrief een volledige uiteenzetting van de werkwijze en maatregelen die we zullen
hanteren.
Ik wil jullie bedanken voor alle positieve reacties en felicitaties die ik heb mogen ontvangen na het
bericht over mijn officiële benoeming op IKC De Kameleon. Dat doet mij erg goed. Zoals gezegd
bouwen we samen verder aan ons mooie IKC.
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe!
Kim van den Berg
Brengen en halen
De afspraken omtrent het brengen en halen blijven bestaan. Ook de komende periode mogen ouders
NIET op het schoolplein en NIET in het gebouw. We willen jullie vragen om alleen de kinderen naar
school te brengen, die nog niet in staat zijn om zelfstandig naar school te komen. Zo voorkomen we
dat er teveel volwassenen aanwezig zijn. We blijven de flexibele inloop van 8.15 tot 8.30 uur
hanteren, zodat niet iedereen tegelijk aankomt.
We verzoeken jullie om de kinderen door 1 volwassene te laten brengen en halen en om direct
daarna naar huis te gaan. Groepsvorming is op dit moment niet toegestaan. Ook vragen we jullie om
afstand te houden van andere ouders of waar mogelijk in de auto te wachten. Dit voor de veiligheid
van een ieder. Hartelijk dank voor jullie medewerking.

Waar kunnen jullie de kinderen halen en brengen?
De kinderen van de peuteropvang kunnen gebracht en gehaald worden bij het hek aan de
achterkant. Daar waar de schuur met de gele deuren staat. De leidsters zullen de kinderen daar
opvangen en meenemen naar binnen.
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen gebracht en gehaald worden bij de poort aan de voorkant van
de school of bij het hek aan de achterkant. Daar waar de schuur met de gele deuren staat. De
leerkrachten van groep 1 en 2 staan vanaf 8.15 uur buiten om de kinderen op te vangen en mee te
nemen naar binnen.
De kinderen van groep 3 en 4 kunnen gebracht en gehaald worden bij het poortje bij hun ingang.
Ook hier staat een leerkracht om hen op te vangen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan door het reguliere poortje het plein op. Zij gaan direct via hun
eigen ingang naar binnen. Er is een leerkracht aanwezig op het plein om dit te begeleiden.

Groepen gescheiden houden
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, adviseert het RIVM om groepen gescheiden
te houden. We zullen de verschillende groepen de komende tijd als groep bij elkaar houden. Dat
betekent dat we gescheiden pauzes hanteren en het plein opdelen in zones.
Ook zullen we voorlopig geen gebruik maken van de leerpleinen, omdat kinderen uit verschillende
groepen zich daar mengen.
In de media is de afgelopen dagen veel gesproken over het formeren van nog kleinere subgroepen,
bijvoorbeeld groepjes van 5 of zelfs duo’s. Dit achten wij niet haalbaar, gezien de grootte van de
lokalen en niet wenselijk voor de groepsvorming en het welbevinden van onze leerlingen.

Hygiëne maatregelen
We zullen gedurende de dag het sanitair, de deurklinken en de tafels van de
kinderen extra schoonmaken. Daarnaast laten we kinderen vaker de handen
wassen en zullen we hen wijzen op het hoesten en niezen in de elleboog.
We willen jullie vragen om de kinderen voordat ze naar school gaan de handen
te laten wassen.
We adviseren om ook bij thuiskomst eerst de handen te laten wassen.

Beschermingsmiddelen
In de richtlijnen staat dat overwogen kan worden om voor de leerlingen van groep 7 en 8, wanneer
zij zich binnen de school voortbewegen en geen afstand kunnen houden van andere klassen, een
mondmasker te laten dragen. Binnen onze school is dat niet aan de orde, aangezien de leerlingen van
groep 7 en 8 hun jas en tas in het kluisje leggen en daarna naar de groep gaan. Zij komen niet in
aanraking met andere groepen. Wij zullen mondmaskers voor deze groepen dan ook niet verplichten.
Uiteraard zijn kinderen (in overleg met ouders) vrij om wel een mondmasker te dragen bij het
opbergen en ophalen van hun jas en tas als dit hen een veilig gevoel geeft.
Leerkrachten die graag extra bescherming willen dragen in de groep, zullen gebruik maken van een
face shield. Dit kan per persoon verschillen.

Al het personeel dat zich buiten de groepen door de school beweegt draagt een mondmasker.

Besmetting
Wanneer er sprake is van een besmetting in een groep, is de huidige richtlijn dat de hele groep in
quarantaine gaat. Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich op dag 5 na het laatste contact met
een besmet persoon laten testen in een GGD-teststraat. Ook kan ervoor gekozen worden om niet te
laten testen, dan geldt een quarantaine van 10 dagen. Bij een negatieve testuitslag of na 10 dagen
quarantaine mogen leerlingen weer naar school. We hopen natuurlijk dat bovenstaande situatie zich
niet voor gaat doen. Mocht dit toch het geval zijn, dan zullen we overschakelen naar thuisonderwijs.

Blijf thuis bij klachten
Wij passen de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Op dit moment gaat
het om onderstaande richtlijnen. Na het weekend verschijnt er een nieuwe beslisboom.
We vragen jullie om alert te zijn op signalen en kinderen thuis te laten indien nodig.
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met:
• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
• als ze af en toe hoesten,
• met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij
COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft
thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie.
Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten
ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Onderwijs
Op het moment dat kinderen weer naar school komen, zullen we allereerst aandacht hebben voor
het welbevinden van kinderen, hun sociale emotionele ontwikkeling en de groepsvorming. Hierin
werken we schoolbreed weer aan de gouden weken en zullen hierbij gebruik maken van de Kwink
lessen. Aangezien we kinderen eerst de gelegenheid willen geven om weer in het schoolritme te
komen, zullen we de middentoetsen van Cito pas na de voorjaarsvakantie afnemen. De citogegevens
zullen we gebruiken om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen.

Rapport + oudergesprekken
In de jaaragenda staat dat kinderen op 12 februari het rapport meekrijgen. Dit schuiven we een week
op. Op vrijdag 19 februari ontvangen de kinderen het rapport. Tijdens de rapportgesprekken willen
we naast het welbevinden van het kind, ook graag het rapport en de citogegevens bespreken.
Aangezien we pas na de voorjaarsvakantie starten met de Cito’s, schuiven we de oudergesprekken
een aantal weken op. In de volgende nieuwsbrief laten we weten in welke week de gesprekken
gehouden zullen worden.
Definitief advies groep 8
Groep 8 is een uitzondering op bovenstaande. De leerlingen van groep 8 dienen voor 1 maart een
definitief advies van de school te hebben ontvangen, dat is een wettelijke verplichting. De
gesprekken met de leerlingen en ouders van groep 8 vinden plaats in de week van 15 februari 2021.
De leerlingen en ouders van groep 8 hebben hierover een aparte mail ontvangen.

Logopedie, schrijftherapie en dyslexiebehandelingen
Met in achtneming van de maatregelen vinden de logopedische behandelingen, schrijftherapie en
dyslexiebehandelingen weer op school plaats.

Gym
De komende twee weken zullen de bewegingsactiviteiten buiten plaats vinden en maken we geen
gebruik tijdens de gymlessen van sporthal De Els.

Materialen en laptops retour
We willen jullie vragen om maandag alle materialen en de geleende laptops weer mee te nemen
naar school.

Oud papier
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Studiedag komt te vervallen
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Groep 1 t/m 8 om 12.15 uur 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.

