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Goedemiddag,
Op dit moment zijn de Koningsspelen in volle gang. Buiten staan overal leuke spellen voor kinderen
die ze samen met hun groep kunnen spelen. Heerlijk om jong en oud zo te zien genieten. Ik wil de OR
en de eventmanagers hartelijk danken voor het organiseren van een “coronaproof” feestje. Alle
kinderen hebben vandaag van de OR een mooie button ontvangen als
herinnering aan deze Koningsdag.
Deze week is er een nieuw coronaprotocol basisonderwijs verschenen.
De wijzigingen die hierin opgenomen zijn hebben met name
betrekking op de herstart van de BSO en de afstemming tussen school
en BSO bij een besmetting.
Ook na de vakantie gelden nog dezelfde richtlijnen en blijven we
werken in de zogenaamde bubbels.
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijne, ontspannen vakantie toe.
Kim van den Berg
Personele ontwikkelingen
Vandaag is voorlopig de laatste werkdag van juf Ilse. Zij gaat met zwangerschapsverlof. We wensen
haar een fijn verlof en een heerlijke kraamtijd toe en zijn benieuwd naar de kleine spruit. Tot aan de
zomervakantie zal Remco Wielens vervangen in groep 8 op woensdag, donderdag en vrijdag.
Afgelopen dinsdag heeft hij al even kennisgemaakt met de leerlingen. Wij wensen Remco veel
werkplezier toe.
De revalidatie van juf Ans verloopt voorspoedig. Het zal nog wel even duren voordat zij haar
werkzaamheden in de groep weer kan oppakken.

Besmetting in de school
Gistermiddag heb ik het bericht ontvangen dat de LIO stagiaire uit
groep 5 positief getest is op corona. Zij was maandag, dinsdag en
woensdag de leerkracht in groep 5 en mogelijk al besmettelijk op een
van deze dagen (ook al had ze op dat moment geen klachten).
Dat betekent, na overleg met de GGD, dat alle kinderen van groep 5
in thuisquarantaine moeten, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De ouders van de
leerlingen uit deze groep zijn hier gisteren direct van op de hoogte gebracht.
Al met al heel erg sneu voor de kinderen dat zij vandaag niet aanwezig kunnen zijn bij de
Koningsspelen. In het belang van een ieders gezondheid is het noodzakelijk om de adviezen van de
GGD op te volgen.

Juf Saskia heeft via Teams een leuke activiteit gedaan met de kinderen gericht op Koningsdag! Veel
kinderen zaten in hun oranje outfit voor het scherm.
We hopen dat alle leerlingen en gezinsleden gezond blijven en wensen Fleur heel veel beterschap
toe.
Zelftesten
Vanuit het ministerie van onderwijs hebben we bericht ontvangen dat we op korte termijn een
levering zelftesten ontvangen, waarmee alle medewerkers van ons IKC zichzelf vrijwillig preventief
kunnen testen op het coronavirus. Door regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan
een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een grotere uitbraak worden voorkomen.
Voorwaarde is dat medewerkers geen klachten hebben die passen bij het coronavirus, en geen nauw
contact zijn van iemand anders die besmet is – bijvoorbeeld een huisgenoot. De zelftest is een
aanvulling op de bestaande coronamaatregelen in het onderwijs en het testbeleid van de overheid,
en komt hier niet voor in de plaats. Bij klachten die kunnen duiden op een besmetting met het
coronavirus of die als nauw contact naar voren komt uit bron- en contactonderzoek, geldt dat
medewerkers zich direct laten testen bij de GGD.

Doekoe scholenactie
Wij doen mee aan de Doekoe scholenactie. Met deze actie hopen we nieuwe sport- en
spelmaterialen te ontvangen voor ons IKC. En jullie kunnen ons hierbij helpen, door zogenaamde
Doekoe- munten te doneren aan IKC De Kameleon. Inmiddels heb ik van een ouder begrepen dat er
alleen bij de Coop aan de Jonkheer von Heijdenstraat Doekoe munten
voor ons IKC ingeleverd kunnen worden. Mochten jullie boodschappen
doen en Doekoe munten ontvangen, dan mogen deze ook ingeleverd
worden op school. De munten kunnen meegegeven worden aan de
kinderen en ingeleverd worden bij de leerkrachten. Wij zullen deze
munten dan inleveren bij de Coop aan de Jonkheer von Heijdenstraat.
Kijk voor meer informatie op www.coop.nl/doekoe.

Vanuit de MR: Oproep nieuwe MR-leden
Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die plaats willen nemen in de
oudergeleding. We zoeken ouders die zich vanaf het begin van het nieuwe schooljaar (2021/2022)
voor een termijn van 3 jaar beschikbaar willen stellen.
We willen iedere ouder gelegenheid geven zich kandidaat te stellen, dus lijkt het u wat om mee te
denken en het beleid van school kritisch te volgen, geef u dan nu op!
Mocht u vragen hebben over de MR of wilt u een vergadering bijwonen om te kijken of dit iets voor u
is mail dan naar mr@ikcdekameleon.nl of u kunt een van de leden van de oudergeleding aanspreken.
De huidige oudergeleding bestaat uit:
Liedeke Simonetti
Anna Volmer

Inge Ordelmans aftredend maar niet herkiesbaar.
U kunt zich kandidaat stellen door een mail met motivatie te sturen naar mr@ikcdekameleon.nl voor
1 mei.
Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven.
Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de
school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen,
de keuzen van een lesmethode, verandering van klassenindeling en de veiligheid op school.
De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en
instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven.
Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft
instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget
en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor sommige zaken heeft de
oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of andersom.
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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.

