
Nieuwsbrief 

12 maart 2021 
 

Goedemiddag,  

Ondanks het feit dat we op dit moment nog te maken hebben met Corona en er strikte maatregelen 

gelden, willen we ook blijven vooruit kijken. Voor het komende schooljaar hebben we nog te maken 

met de huidige situatie, die consequenties heeft voor de uitvoering van de activiteiten die voor dit 

jaar gepland staan. De OR en het team onderzoeken op dit moment wat kan en wat niet en welke 

alternatieven er mogelijk zijn. Via de nieuwsbrief zullen we jullie hiervan op de hoogte houden. 

Op dit moment zijn we bezig met het orienteren op een nieuwe rekenmethode. Er zijn op dit 

moment door de werkgroep 2 methodes geselecteerd, waaruit collega’s de komende periode 

proeflessen gaan geven. Eind april verwachten we een definitief besluit te nemen. 

Na ruim 1,5 jaar te hebben gewerkt in het gebouw, weten we goed hoe we de verschillende ruimtes 

willen gebruiken. Dit jaar zullen we de werkwijze die we op het onderbouwleerplein hanteren, vanuit 

het spelend leren vertalen naar een nieuwe inrichting. We hebben inmiddels wat eerste schetsen 

ontvangen, die we graag met jullie delen. Hierbij een kleine impressie.  

 

 
 

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

                                                                                                                       

Kim van den Berg 

 

 

 



Personele ontwikkelingen 

Vorige week is Ans Weegerink ongelukkig ten val gekomen en heeft hierbij haar heup gebroken. Haar 
herstel zal enige tijd duren. We hebben intern wat kunnen schuiven en een geschikte invaller 
gevonden voor de komende periode. Wilma Veelers zal voorlopig fulltime in groep 1/2 A staan en 
Mirjam Dollekamp en Jeannette Mense in groep 1/2 B. De ouders van de betreffende groepen zijn 
hierover reeds geïnformeerd.  
Wij wensen Ans een voorspoedig herstel toe en Jeannette veel werkplezier op de Kameleon! 
 

 

Herinnering invullen Tevredenheidsonderzoeken 

Deze week hebben jullie een mail ontvangen met de link naar het tevredenheidsonderzoek. Denken 

jullie eraan om deze vragenlijst in te vullen! Voor ons levert dit waardevolle informatie op. Alvast 

bedankt. 

 

Parro 

 

Zoals vorige week aangegeven starten we vanaf 15 maart een pilot met de communicatie app Parro. 

Om gebruik te kunnen maken van Parro kunnen jullie de app downloaden via de appstore. Via de 

mail ontvangen jullie van ons een link waarmee ingelogd kan worden in Parro.  

We hebben vooraf nagedacht over waarvoor we de app op dit moment willen gebruiken en 

waarvoor niet. Dit hebben we beschreven in een concept communicatieplan, waarvan we graag de 

belangrijkste zaken met jullie delen. 

 
Waarover communiceren we via de Parro- app? 

• Afspraken voor de komende dagen, inschrijven oudergesprekken, uitjes, 
spullen meenemen, vrijwilligers vragen, leuke mededelingen en/of foto’s. 
 

Waarover communiceren we niet via de Parro-app? 

• Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een leerling communiceren 
we niet via de Parro-app. We maken een afspraak voor persoonlijk contact. 

• Aanvraag verlof is niet mogelijk via de Parro-app. Dit verzoek moet tijdig worden 
aangevraagd via een mail aan de directie met het ingevulde formulier dat op de website 
staat. 

• Leerlingen worden telefonisch ziek gemeld voor 8.15 uur. 

• De wekelijkse nieuwsbrief blijven ouders ontvangen via de mail. 
 

 



Aanmeldingen nieuwe leerlingen 

Begin maart hebben ouders van wie hun kind tussen 01-10-2021 

en 01-10-2022 vier jaar oud wordt, een brief van de gemeente 

ontvangen om zijn/haar kind aan te melden bij een basisschool 

naar keuze. De aanmeldingsformulieren van jongere 

broertjes/zusjes kunnen afgegeven worden bij de  leerkracht of bij 

de directeur. 

 

Natuurlijk hopen wij dat jullie de ambassadeurs zijn voor onze 

school en nieuwe ouders enthousiast maken over onze school en 

hen wijst op het maken van een afspraak voor een persoonlijke 

rondleiding.  

 

 

 

Vanuit de OR 

 

Herinnering ouderbijdrage 

Mocht je er nog niet aan toegekomen zijn om de ouderbijdrage te betalen voor dit schooljaar, dat 

kan via onderstaande link: 

 

Voor 1 leerling 39,50 euro 

Ouderbijdrage 1 leerling 2020 2021 

voor 2 leerlingen 79,00 euro 

Ouderbijdrage 2 leerlingen 2020 2021 

Ouders gezocht 

De OR is op zoek naar nieuwe leden!! 

De oudervereniging is een groep enthousiaste ouders die zich, op vrijwillige basis, actief inzet om op 

de school voor onze kinderen jaarlijks allerlei activiteiten te organiseren. De activiteiten worden door 

commissies gepland en georganiseerd, dit in gezamenlijkheid met de directeur en enkele 

leerkrachten. We zijn onder andere betrokken bij de organisatie van Sinterklaas, Kerst, Pasen, 

Koningsspelen, schoolreisjes, avondvierdaagse en het afscheid van groep 8. 

 

Ben je nieuwsgierig geworden naar het werk van de oudervereniging en heb je belangstelling om het 

team van de OR te komen versterken, of wil je hierover meer weten dan kun je contact opnemen 

met Marha Meijer (06-53864360) of een mail sturen naar or@ikcdekameleon.nl . 

 

 

Schoolhandbaltoernooi groep 7 en 8 

Op 13 april zouden de groepen 7 en 8 het jaarlijkse handbaltoernooi met de andere scholen uit de 

gemeente Haaksbergen hebben. Helaas heeft de organisatie de beslissing moeten nemen om dit 

toernooi niet door te laten gaan. Ondanks dat het misschien de goede kant op gaat en de kinderen 

meer ruimte krijgen om te sporten, zitten we nog steeds in een lockdown waarin we op de scholen 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=jOG2I057R4ag4g2nC3rZrw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=1uHo0bO5Q-aVMuKfJsOt_A
mailto:or@ikcdekameleon.nl


o.a. in vaste groepen werken. Het is dan geen goed idee om in schoolverband elkaar te gaan 

ontmoeten. 

 

 

Nieuw op de website 

Geen 

 

 

 

 

 

 

29 maart- 2 april 2021   oudergesprekken 

5 april 2021  2e Paasdag  alle leerlingen vrij 

14 april 2021  studiedag  alle leerlingen vrij 

20-21 april  Centrale eindtoets groep 8 

23 april 2021  Koningsspelen  alle leerlingen 12.15 uur vrij 

26 april t/m 7 mei Meivakantie   

 

 

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.   


