
Nieuwsbrief 

 9 juli 2021 
 

Goedemiddag, 

Het is zover. De zomervakantie gaat van start. We sluiten hiermee weer een heel bijzonder 

schooljaar af. Weer een sluiting van de school, maar gelukkig konden we redelijk snel open en 

hebben we met de nodige maatregelen de school open kunnen houden. Zelfs de laatste 

oudergesprekken hebben we op de valreep in de school kunnen houden. Toch wel heel fijn om elkaar 

‘in het echt’ te kunnen spreken. Bij alles hebben we laten zien dat we “samen school” zijn. Ik wil 

leerkrachten, ouders en kinderen hartelijk danken voor hun geweldige inzet in het afgelopen jaar.  

 

In deze nieuwsbrief wil ik alle kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) die onze school gaan verlaten, 

heel erg bedanken voor hun inzet. Wij wensen hen een mooie toekomst toe.  

 

Na de zomervakantie starten er nieuwe kinderen in verschillende groepen. Wij heten hen natuurlijk 

van harte welkom.  

 

Wij wensen jullie een hele fijne zomervakantie toe.  

Rust goed uit, doe leuke dingen en wij zien iedereen 

graag weer gezond en wel terug op maandag 23 

augustus.  

 

Namens het team van De Kameleon   

Kim van den Berg 

 

 

Afscheid groep 8 

Het was lange tijd spannend op welke wijze het afscheidsfeest van 

groep 8 gevierd kon worden. Uiteindelijk is het gelukt om de 

eerste musical en het afscheidsfeest in de school te organiseren 

met kinderen en ouders. Dit alles volgens de richtlijnen van de 

RIVM. We kijken terug op een geslaagde avond. Een mooie 

musical, een gezellig slotfeest en woensdag een erehaag tijdens 

het uitzwaaien.  

Door de kinderen van groep 8 zijn we verrast met een 

prachtig cadeau, zitzakken met het logo van de school. 

Kinderen en ouders dank jullie wel.  

 

De OR willen wij bedanken voor hun betrokkenheid bij de 

organisatie van het geslaagde afscheidsfeest. Een mooi 

voorbeeld van wat de OR doet met de ouderbijdrage.  

 



 

Feestelijke afsluiting van het schooljaar 

Vandaag hebben we het schooljaar feestelijk afgesloten met 

een fantastische verrassing vanuit de OR. Op het sportveld bij 

De Els stonden meerdere springkussen, een draaimolen, 

konden kinderen boogschieten en was er een clown die het 

feest compleet maakte. Tot slot nog een heerlijk ijsje, een 

mooi begin van de vakantie. De kinderen hebben ontzettend 

genoten.  

Bedankt OR voor het organiseren van deze geslaagde dag! 

 

 

Vakantieroosters 
Om verwarring te voorkomen hier de vakantieroosters van 2 schooljaren onder elkaar. 
 
Vakantierooster 2021-2022 
Herfstvakantie    18 t/m 22 oktober 2021  
Kerstvakantie     27 december t/m 7 januari 2022  
Voorjaarsvakantie    21 februari t/m 25 februari 2022  
Pasen      18 april 2022  
Meivakantie     25 april t/m 6 mei 2022  
Hemelvaartsdag + vrijdag   26 en 27 mei 2022  
Pinksteren     6 juni 2022  
Zomervakantie     11 juli t/m 19 augustus 2022  
 

Vakantierooster 2022-2023 

 
Herfstvakantie 

 
 
 

 
24 t/m  

 
28 okt. 2022 

Kerstvakantie  26 dec. 2022 6 jan. 2023 
Voorjaarsvak.  27 feb. 2023 3 mrt. 2023 
Pasen 10 apr. 2023 
Koningsdag do. 27 apr. 2023 
Meivakantie  24 apr. 2023 5 mei 2023 
Hemelvaart  18 mei 2023 19 mei 2023 
Pinksteren 29 mei 2023 
Zomervakante  17 jul. 2023 25 aug. 2023 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief 

Op vrijdag 20 augustus ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022 met 

daarin veel praktische informatie. Hierin zullen we jullie ook informeren over evt. versoepelingen van 

de maatregelen omtrent het Coronavirus. Tevens ontvangen jullie dan de nieuwe IKC gids 2021-2022 

(voorheen schoolgids). 

 

 

Zomeractie Jeugdbibliotheek     

Dankzij de zomeractie kunnen duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige   



ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het leesniveau.  

De zomeractie van de Jeugdbibiliotheek stimuleert kinderen om te 

lezen tijdens de zomervakantie en biedt gratis e-books  

aan.  Met de gratis online Bibliotheek-app download je de leukste e-

books en luisterboeken. Voor iedereen tussen de 0-18 jaar. Ook als je 

nog geen lid bent van de bieb. 

 

De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus 2021.  

 

 

Nieuw op de website 

Er zijn geen berichten op de website geplaatst. 

 

 

 

 

 

Zomervakantie   9 juli om 12.15 uur t/m 22 augustus 2020 

1e nieuwsbrief 2021-2022 20 augustus 

Oud papier   21 augustus 

Eerste schooldag  23 augustus     

 

 

 

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.   

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixers.nl%2Ffotobehang%2Fkinderen-lezen-van-een-boek-in-de-bibliotheek-66072706&psig=AOvVaw33qxpAhXQIYfcwJqE2KxDg&ust=1625313213067000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCOiGvtepxPECFQAAAAAdAAAAABAL

