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Goedemiddag,  

Morgen is de landelijke opschoondag en op deze zonnige vrijdag zijn een aantal groepen druk in de 

weer geweest met het opschonen van ons Kameleon plein. Ze hebben blad en afval dat eigenlijk in 

de prullenbak hoort opgeruimd. Er is hard gewerkt!!  

In deze nieuwsbrief actuele berichten over o.a. de 

parro app en het inschrijven voor de 

oudergesprekken. 

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn 

weekend toe!  

                                                                                                                       

Kim van den Berg 

 

 

Personele ontwikkelingen 

Ontzettend mooi nieuws voor juf Ilse!! Juf Ilse en haar vriend Roy 
verwachten een baby. Gefeliciteerd!! Zij gaat na de meivakantie met 
zwangerschapsverlof. Dat betekent dat we voor de laatste periode van het 
schooljaar op zoek zijn naar een invaller voor groep 8 op woensdag, 
donderdag en vrijdag. Binnenkort zijn hiervoor de sollicitatiegesprekken. We 
houden jullie op de hoogte. 
 

 

 

Herinnering invullen Tevredenheidsonderzoeken 

Het oudertevredenheidsonderzoek kan nog ingevuld worden t/m 21 maart. Op dit moment heeft 

45% van de aangeschreven ouders de vragenlijst ingevuld. We zouden het heel fijn vinden wanneer 

de ouders die dit nog niet hebben gedaan hier tijd voor maken. Hoe meer ouders de vragenlijst 

hebben ingevuld, hoe betrouwbaarder de gegevens. Vanuit betrouwbare gegevens kunnen we ook 

daadwerkelijk conclusies trekken. Wellicht kunnen jullie nog een moment vinden om de lijst in te 

vullen. Alvast bedankt!  

 

 

 

 

 



Parro 

 

 

Aanmelden bij Parro 

We zien dat een heleboel ouders zich aangemeld hebben bij Parro. Fijn zoveel betrokkenheid. 

Jullie hebben deze week al een mooie indruk kunnen krijgen van verschillende activiteiten in de 

groepen. 

Mocht je er nog niet aan toegekomen zijn om je aan te melden, dat kan uiteraard nog steeds. 

 

Privacy voorkeuren  

I.v.m. de AVG zijn we verplicht om alle ouders toestemming te vragen voor het delen van 

beeldmateriaal. Alle ouders hebben hun voorkeuren al eens aangegeven middels een verkregen 

formulier. We willen de privacy voorkeuren graag updaten en digitaliseren. De Parro app biedt 

hiertoe de mogelijkheid. We willen jullie vragen om jullie privacy voorkeuren aan te geven in de 

Parro app. Dat kan door in de app naar instellingen te gaan en daar te klikken op privacy voorkeuren. 

Het is voor ons van belang dat alle ouders dit invullen. Alvast bedankt. 

 

Inschrijven oudergesprekken 

Het inschrijven voor de oudergesprekken doen we nu via Parro. Jullie ontvangen in de app een push-

notificatie dat er een nieuw agenda-item in Parro staat. Wanneer je het agenda-item met de 

gespreksplanner opent, kun je per kind uit de beschikbare tijdstippen kiezen. 

De inschrijving voor de oudergesprekken start vanavond om 18.00 uur voor de ouders met 3 of meer 

kinderen. Vanaf zaterdagochtend 10.00 uur is het voor alle ouders mogelijk om zich in te schrijven. 

Bij vragen of problemen bij het inschrijven, neem contact op met de groepsleerkracht. 

 

 

AdoptIDee 

Vorig jaar kon Adoptidee helaas niet 

doorgaan i.v.m. corona. Inmiddels is dit 

project volledig coronoproof gemaakt en is 

dinsdag 30 maart om 16.00 de online kick-

off van AdoptIDee. Een waanzinnig project 

waarbij Haaksbergse bedrijven en scholen 

samenwerken. Een initiatief van Carine 

Giesbers, werkzaam bij PNO consultants. Wij vinden het een eer dat we hieraan deel mogen nemen.  

 

Hoe het werkt? 

Er zijn drie bedrijven gekoppeld aan ons IKC. Zij leggen een probleemstelling voor aan onze leerlingen 

uit groep 6, 7 en 8. Ook brengen de kinderen een bezoek aan het bedrijf. Vervolgens gaan de 

kinderen aan de slag met het bedenken van oplossingen. Het mooie is dat kinderen zeer creatief zijn 

en out of the box durven denken. Dit kan leiden tot verrassende ideeën.  

 

Wil je meer weten of aanmelden voor de kick-off? Kijk snel op de website www.adoptidee.nl 

 

 

http://www.adoptidee.nl/


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 . 

 

 

Nieuw op de website 

Geen 

 

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


 

 

 

 

 

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.   


