
Nieuwsbrief 

 27 augustus 2021 
 

Goedemiddag, 

 

De eerste schoolweek zit erop. Wat een fijne week was het. Enthousiaste, vrolijke en energieke 

kinderen die blij zijn om elkaar en de leerkracht weer te zien.  

In de komende periode wordt naast lezen, rekenen en taal ook gewerkt aan de groepsvorming. Dat is 

elk schooljaar een belangrijke fase. Deze periode noemen wij ook 

wel de ‘Gouden weken’. In deze weken staat het leren kennen van 

elkaar centraal. Daarnaast worden er groepsafspraken gemaakt en 

worden de schoolafspraken opnieuw besproken.  

 

We maken er samen een fijn schooljaar van! 

 

Namens het team van De Kameleon een prettig weekend gewenst! 

 

Kim van den Berg 

 

  

SEL (Sociaal Emotioneel Leren) 

 

Zoals jullie weten werken wij met behulp van Kwink aan de sociaal emotionele ontwikkeling van 

kinderen. Onderstaande schoolafspraak staat hierbij centraal. 

Binnen IKC De Kameleon zorgen wij goed voor onszelf, de ander en de omgeving! 

Dit leren wij door te werken aan: 

- Persoonlijke groei 

- Sociaal emotionele vaardigheden 

- Een sterke en veilige groep 



 

 

 

Privacy voorkeuren Parro 

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

persoonsgegevens en beeldmateriaal. Vorig jaar zijn we gestart met Parro en hebben jullie in deze 

app de privacyvoorkeuren aangegeven. Aan het begin van elk schooljaar willen we ouders de 

gelegenheid geven om deze privacyvoorkeuren te wijzigen indien zij dit nodig achten. Dat kan door in 

de app naar instellingen te gaan en daar te klikken op privacy voorkeuren. Alvast bedankt. 

 

 

Adressenlijsten groepen 

Evenals vorig jaar zullen we in verband met de AVG (Algemene verordening persoonsgegevens) geen 

adressenlijsten van de groep ongevraagd meegeven.  

Ouders die graag een groepslijst van hun kind willen ontvangen, kunnen dit aangeven bij de 

leerkracht of via mail aan de directie. Wij zorgen ervoor dat je de groepslijst per mail ontvangt. We 

houden hierbij rekening met wat ouders hebben aangegeven op de AVG toestemmingsverklaring. 

 
 

Inloop ouderavond 

Op 20 september staat de inloop ouderavond gepland. I.v.m. de geldende maatregelen kunnen we 

deze niet op gebruikelijke wijze door laten gaan. Komende week zullen we met het team kijken naar 

een inloop in aangepaste vorm. Jullie ontvangen hierover zo snel mogelijk meer informatie.  

 
 
 

 

 

 



Vanuit de OR 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Voor- en naschoolse opvang 

Na de zomervakantie zijn we ook weer gestart met de voor- en naschoolse opvang in de school. 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) 

 

 

Nieuw op de website 

Er zijn geen berichten op de website geplaatst. 

 

 

 

 

     

24 september studiedag, alle leerlingen vrij     

 

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.   


