Nieuwsbrief
26 maart 2021
Goedemiddag,
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het afnemen van de cito’s in de groepen 3 t/m 8. Dit
is een uitdaging gebleken in deze coronaperiode i.v.m. de afwezigheid van leerlingen door
quarantaine of verkoudheidsklachten. Hierdoor zijn bij enkele leerlingen nog niet alle toetsen
afgenomen.
Volgende week staan de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 gepland via Teams en spreken we
naast het welbevinden, het werken en leren in de groep ook over de citogegevens. Aangezien we
het van belang vinden dat jullie de gegevens tijdens het gesprek bij de hand hebben en na kunnen
denken over evt. vragen die jullie hierover willen stellen geven we het vooraf mee. De leerlingen
krijgen deze gegevens maandag in een envelop mee naar huis. Ook de leerlingen van groep 8 krijgen
de citogegevens mee naar huis. De gesprekken met ouders en leerlingen van groep 8 hebben echter
al plaatsgevonden. Mochten er nog vragen zijn over de gegevens dan kunnen jullie contact opnemen
met de leerkracht. De gegevens vanuit Cito geven ons, naast de informatie die we halen uit
observaties en methodegebonden toetsen, inzicht in wat kinderen wel/niet beheersen. Met deze
analyse kunnen we ons onderwijs de komende periode weer goed afstemmen op de leerlingen.
Ik wens jullie, mede namens het team, plezierige gesprekken en een fijn weekend toe!
Kim van den Berg

Rookvrij schoolplein
Een gezonde leeromgeving vinden wij als school belangrijk. Daar hoort
ook een rookvrij schoolterrein bij. Sinds 2 weken hangen hiervoor
borden aan de hekken van het plein. Sinds 1 augustus 2020 moeten alle
scholen verplicht een rookvrij schoolterrein hebben. Op het terrein mag
niet gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten,
ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens
ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Alvast onze
dank voor jullie medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een
gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Parro

Voor wie zich nog niet heeft aangemeld bij Parro, doe het!! Er worden leuke berichten gedeeld
vanuit de groep over het spelen, leren en werken.
Privacy voorkeuren
I.v.m. de AVG zijn we verplicht om alle ouders toestemming te vragen voor het delen van
beeldmateriaal. Nog niet alle ouders hebben dit in de Parro app gedaan. Hierbij het verzoek om dit
alsnog te doen, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Bij de privacy voorkeuren wordt bij punt 3
gevraagd of er beeldmateriaal van je kind gedeeld mag worden in de schoolapp. Met deze schoolapp
bedoelen we Parro.

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
- Aanbod vanuit Mediantjeugd (Alles Kidzzz en Minder boos training)

29 maart- 2 april 2021
5 april 2021
14 april 2021
20-21 april
23 april 2021
26 april t/m 7 mei

oudergesprekken
2e Paasdag
alle leerlingen vrij
studiedag
alle leerlingen vrij
Centrale eindtoets groep 8
Koningsspelen
alle leerlingen 12.15 uur vrij
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.

