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Goedemiddag,
De laatste dag van de zomervakantie is aangebroken. Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne
vakantie gehad. De afgelopen week zijn we druk geweest met de voorbereidingen voor een goede
start van het nieuwe schooljaar. Wij hebben er weer zin in en kijken ernaar uit om alle kinderen weer
te zien!
Vlak voor de zomervakantie zijn we als team bezig geweest met het herijken van onze visie/missie.
We hebben gekeken waar we staan t.o.v. de beschreven visie/missie en deze aangepast waar nodig.
De aangepaste versie is besproken in de MR en te vinden in onze IKC gids. We delen deze ook graag
in deze nieuwsbrief met jullie.
Evenals voor de vakantie hebben we ook aan de start van het nieuwe schooljaar nog te maken met
dezelfde richtlijnen die gelden i.v.m. corona.
In deze nieuwsbrief lezen jullie hier meer over.
Namens het team van De Kameleon een heel fijn weekend
gewenst en tot maandag!
Kim van den Berg

Personele ontwikkelingen
Ans Weegerink is volledig hersteld en pakt haar werkzaamheden voor de groep vanaf maandag weer
op.
Ilse ten Hagen heeft nog verlof tot begin oktober. De werkdrukdagen op de dinsdag worden door
Merle ten Hagen ingevuld. De donderdagen komt er iemand vervangen vanuit de invalpool.

IKC gids
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie de IKC gids voor dit schooljaar.

Missie/visie

Missie
IKC De Kameleon geeft kleur aan jouw toekomst!

Visie
Ons integraal kindcentrum (IKC) is een plek waar kinderen van 2-13 jaar zich de hele dag kunnen
ontwikkelen door te leren en te spelen. Uitgangspunt voor ons IKC is dat een ieder zich welkom, veilig
en gezien voelt. Een positief welbevinden is voor ons de belangrijkste voorwaarde om te komen tot
ontwikkeling en leren.

In ons IKC zien wij dat ieder kind uniek is. Ieder kind heeft zijn/haar eigen talent en leerstijl. Dit talent
wordt bij ons zo optimaal mogelijk ontwikkeld, waarbij we denken in kansen en mogelijkheden.

Welbevinden
Het welbevinden van kinderen en zich veilig voelen
binnen ons IKC is de basis om te komen tot leren. Het
creëren van een sterk pedagogisch klimaat heeft dan
ook onze volle aandacht. Hierbij werken we vanuit
een pedagogische visie, met een doorgaande lijn van
2-13 jaar. Onze aanpak is gebaseerd op SEL (Sociaal
Emotioneel Leren) (Overveld, K. 2017), waarbij wordt
gewerkt
aan
groepsvorming,
positieve
omgangsvormen en een gemeenschappelijke taal, die
uitgaat van de 3 SEL-competenties: de ik-, jij- en wij-competentie. We willen dat kinderen,
ouders/opvoeders en team zich betrokken voelen en verantwoordelijkheid (leren) nemen voor elkaar,
de omgeving en zichzelf. We waarderen ieder zoals hij/zij is met zijn of haar ontwikkelmogelijkheden.
Kinderen krijgen ruimte om eigen keuzes te leren maken waardoor het zelfvertrouwen kan groeien.
Afspraken geven daarbij grenzen aan; grenzen zijn nodig om je veilig te voelen in de omgang met
anderen (Galenkamp, H. 2009). Onze afspraken en omgangsvormen zijn zichtbaar voor iedereen. Als
team hebben we hier samen met ouders en opvoeders een voorbeeldfunctie.
De kracht van samen
We willen dat kinderen trots kunnen zijn op zichzelf, op de
ander en op school. Samen leren, samenwerken en samen
spelen op een elkaar steunende manier is voor iedereen
fijn en leerzaam. Een goede communicatie over en weer is
hiervoor noodzakelijk. Zo kunnen ouders en opvoeders,
kinderen, school en samenwerkingspartners elkaar
aanvullen en versterken (1 + 1 = 3). Daarbij gaan we altijd
uit van krachten en mogelijkheden en is er veel aandacht
voor de diversiteit van de kinderen, medewerkers, ouders
en opvoeders. We doen het samen!
Ontwikkelen
We willen dat kinderen zich ontwikkelen tot gelukkige mensen die
succesvol hun weg door het leven kunnen vervolgen. Om op een
succesvolle wijze te functioneren in en bij te dragen aan de maatschappij
zijn kennis, vaardigheden en houding nodig. We stimuleren kinderen om
steeds weer een stap verder te komen. Wij bieden een brede basiskennis
aan en breiden die uit door middel van verdieping op diverse terreinen. Dit
doen we in een rijke leeromgeving waar kinderen hun talenten kunnen
ontdekken, benutten en uitbouwen. Het leren van vaardigheden en het ontwikkelen van een eigen
mening en houding geven wij een plek in ons onderwijs.

Als IKC zijn we voortdurend in ontwikkeling. We werken hieraan vanuit onze missie en visie, opgedane
ervaringen, feedback en nieuwe inzichten in het vakgebied.

Eigenaarschap
Binnen ons IKC gaan wij respectvol om met elkaar, onze
omgeving en de materialen waarmee we werken. We vinden
het belangrijk dat een ieder zelf de verantwoordelijkheid
draagt voor zijn/haar ontwikkeling. Wij helpen kinderen om
keuzes te maken en initiatief te nemen vanuit eigen
motivatie en talent. De leerkracht heeft daarbij naast een
leidende en aanbiedende rol ook een begeleidende rol om
kinderen zelfstandig te leren nadenken. Door te werken met
VierKeerWijzer, gebaseerd op de meervoudige intelligentie van Gardner, benutten we de eigen
inbreng van kinderen en leren ze in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces
te nemen.
Brengen en halen
De inloop om 8.15 uur is ontstaan tijdens de coronaperiode om te zorgen voor spreiding bij
binnenkomst. We ervaren dit als zeer prettig en zullen dit behouden.
Vanaf 8.15 uur is de inloop, dit zorgt voor spreiding, aandacht voor ieder kind en een rustige start.
De kinderen zijn inmiddels gewend dat zij zelfstandig naar binnen gaan en de ervaring leert dat dit
heel goed verloopt.
Waar kunnen jullie de kinderen halen en brengen?
De kinderen van de peuteropvang kunnen gebracht en gehaald worden bij het hek aan de
achterkant. Daar waar de schuur met de gele deuren staat. De leidsters zullen de kinderen daar
opvangen en meenemen naar binnen.
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen gebracht en gehaald worden bij de ingang van hun groep (de
gele deur). De leerkracht staat buiten om de kinderen op te vangen.
De kinderen van groep 3 en 4 kunnen gebracht en gehaald worden bij de ingang van hun groep (de
groene deur). Ook hier staat een leerkracht om hen op te vangen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan door het reguliere poortje het plein op. Zij gaan direct via hun
eigen ingang naar binnen. Er is een leerkracht aanwezig op het plein.

Ouders
Op dit moment mogen we nog maar beperkt bezoekers/ouders toestaan in de school. Mochten jullie
een leerkracht willen spreken, dan kan dit natuurlijk altijd. Het prettigst is om hiervoor telefonisch of
via de mail een afspraak te maken.

Pauzes
We blijven werken met 2 pauzes, omdat zowel kinderen als leerkrachten dit als zeer prettig hebben
ervaren de afgelopen periode. Doordat er minder kinderen tegelijk op het plein zijn, is er meer

speelruimte. Aangezien het plein bij De Weert zienderogen achteruit gaat, kiezen we ervoor om daar
niet meer te gaan spelen. Wanneer het weer het toelaat, gaan we met de kinderen die dit graag
willen, in de middagpauze voetballen op het grasveld bij de Els.

Leerpleinen
We gaan weer gebruik maken van de leerpleinen zoals we dat gewend waren. Het is niet meer
noodzakelijk om de kinderen uit een groep strikt gescheiden te houden. We hebben de leerpleinen
weer mooi ingericht en kijken ernaar uit om deze weer volop te gebruiken.

Trakteren
Als kinderen jarig zijn geweest, willen wij ze in het zonnetje zetten en het kind de gelegenheid geven
de verjaardag in de groep te vieren. De jarige mag de kinderen in de groep trakteren. De leerkracht
deelt in deze traktatie gewoon mee en hoeft niet iets anders te krijgen. Wij willen jullie vragen de
traktatie klein en gezond te houden. De traktatie hoeft niet meer voorverpakt te zijn. Het is prettig
als ouders vooraf contact met de leerkracht opnemen over het moment van trakteren. De leerkracht
kan dan ook aangeven of er kinderen zijn met een allergie of voedselbeperking. Omdat de
coronamaatregelen wat versoepeld zijn, mag bij het moment van trakteren één ouder van het kind
aanwezig zijn.

Hygiëne maatregelen
De hygiëne maatregelen blijven van kracht. Ook nu weer het verzoek om de
kinderen voordat ze naar school gaan de handen te laten wassen.
De vaste momenten van handen wassen op school zitten er al helemaal in bij
de kinderen en worden ook na de vakantie voortgezet.
We adviseren om ook bij thuiskomst eerst de handen te laten wassen.

Ziekteverschijnselen en testen
Ook bij de start van dit nieuwe schooljaar blijven de basismaatregelen rondom corona van kracht.
Dat betekent “thuis blijven bij klachten”, het advies om te testen bij de GGD en 1,5 meter afstand
tussen volwassenen.
In de bijlage is de meeste recente beslisboom toegevoegd, hierin staat weergegeven wanneer een
kind wel/niet naar school kan.

Update gegevens
Indien er in de zomervakantie adresgegevens, telefoonnummers of mailadressen zijn gewijzigd,
willen jullie deze dan per mail aan ons doorgeven zodat onze administratie up-to-date-blijft. Dank
jullie wel.

Gymmen
Ook dit schooljaar gymmen de groepen 3 t/m 6 op de maandagmiddag en donderdagmorgen. Groep
7 en 8 gymmen op de donderdagmorgen en vrijdagmiddag. Zorgen jullie ervoor dat de kinderen op
deze dag de gymspullen meenemen. Alle groepen lopen met de leerkracht naar sporthal De Els,
m.u.v. groep 8. Zij worden op donderdagochtend om 8.15 uur bij sporthal De Els verwacht.
Graag aanstaande maandag de gymspullen meegeven! De kinderen hebben nodig:
Gymschoenen
Korte broek
Shirt
Handdoek (vanaf groep 5)
De kinderen mogen zich nu weer omkleden in de kleedkamers. Ook wordt er na
afloop van de gymles weer gedoucht door de kinderen van groep 5 t/m 8.
De groepen 4, 6, 7 en 8 hebben aan het eind van de middag de gymles. Kinderen
uit groep 7 en 8 die vanuit sporthal De Els rechtstreeks naar huis willen lopen,
mogen dat van ons. Ouders die hier bezwaar tegen hebben, kunnen contact
opnemen met de leerkracht.
De kinderen uit groep 4 en 6 lopen allemaal met de leerkracht terug naar school en gaan van daaruit
naar huis, tenzij ouders liever hebben dat hun kind rechtstreeks vanuit de sporthal naar huis loopt.
Dit kunnen ouders aangeven bij de leerkracht. Alleen met toestemming van de ouders, willen wij
kinderen hier de gelegenheid toe geven. Kinderen die met de fiets zijn, lopen altijd terug naar school
om daar hun fiets op te halen.
Doordat bovenstaande groepen aan het eind van de middag gymmen, zullen zij iets later terug zijn
op school.
Op donderdagochtend vertrekt groep 4 om 8.15 uur naar de gym. Zorgen jullie dat ze op deze
ochtend op tijd op school zijn. Alvast bedankt.

Luizencontrole
De luizencontrole wordt nog niet opgestart i.v.m. de geldende richtlijnen. Graag jullie kind(eren)
thuis goed controleren op hoofdluizen. Alvast bedankt.

Voor- en naschoolse opvang
Na de zomervakantie start natuurlijk ook de voor- en naschoolse opvang in de school weer. Meer
weten over de mogelijkheden of willen jullie je kind (eren) hiervoor opgegeven, neem dan contact op
met Kim van den Berg (directie @ikcdekameleon) of Nathalie Gribbroek
(nathaliegribbroek@humankind.nl)

Nieuwe website
Alle scholen van Keender krijgen een nieuwe website. Wij zijn achter de schermen druk bezig om
onze nieuwe website klaar te maken. Binnenkort zal deze ook voor jullie zichtbaar zijn.
Aangezien we bezig zijn met de nieuwe website, wordt de huidige website niet meer aangepast.

Oud papier

Nieuw op de website
Er zijn geen berichten op de website geplaatst.

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.

