Nieuwsbrief
5 november 2021
Goedemiddag,
Komende week staan de startgesprekken gepland. I.v.m. de
aangescherpte coronamaatregelen willen we jullie vragen om 1,5
meter afstand te houden. Bij corona gerelateerde klachten blijf je
vanzelfsprekend thuis. We zien jullie graag volgende week.
Namens het team van De Kameleon een fijn weekend gewenst!
Kim van den Berg

Belangrijk: Wijziging vakantierooster 2021-2022
Nederland is al vele jaren door het Ministerie van OC&W verdeeld in vakantieregio's. De gemeente
Haaksbergen ligt in de regio Noord. Het Ministerie stelt de data van de schoolvakanties vast (met
uitzondering van de herfst- en voorjaarsvakantie)
Omdat het Assink Lyceum ook vestigingen heeft in de vakantieregio Midden werd er afgeweken van
de landelijke regels. In 1992 had het Ministerie daarvoor toestemming gegeven. Tot nu toe stemden
de Haaksbergse scholen en het Assink Lyceum de schoolvakanties met elkaar af, zodat alle
schoolvakanties gelijk liepen. Het Ministerie heeft deze week aangegeven bij het bevoegd gezag van
Stichting Keender dat deze uitzonderingspositie niet meer geldt. Het Ministerie verwacht van ons dat
wij met onmiddellijke ingang de vakanties in overeenstemming brengen met de data voor
vakantieregio Noord. De MR heb ik hier gisteren over geïnformeerd.
Voor dit schooljaar heeft dit al consequenties voor de zomervakantie. Deze moeten we een week
naar achteren verplaatsen. De zomervakantie is dus van 16-07-2022 t/m 28-08-2022!
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Meivakantie:
Zomervakantie:

Regio Noord: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 (verplicht)
19 februari 2022 t/m 27 februari 2022
Regio Noord: 23 april t/m 8 mei 2022
(verplicht)
Regio Noord: 16 juli t/m 28 augustus 2022
(verplicht)

Voor het schooljaar 2022/2023 betekent het dat de Haaksbergse scholen z.s.m. opnieuw om de tafel
gaan om het vakantierooster vast te stellen. De medezeggenschapsraden zullen dan weer om advies
gevraagd worden, waarna het nieuwe vakantierooster schooljaar 2022/2023 gepubliceerd zal
worden op onze website. Ouders die al een vakantie hebben geboekt vanaf 9 juli 2022 en dit niet
meer kunnen wijzigen, kunnen contact opnemen met Kim.
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zijn er toch nog vragen, laat het dan
weten (directie@ikcdekameleon.nl)!

Special Heroes
Vanuit onze samenwerking met Special
Heroes is vandaag de clinic gericht op kunst &
cultuur voor de leerlingen van groep 5 tot en
met 8 gestart. Mark de Greef verzorgt deze
clinic. Mark de Greef is voorzitter van Stichting
Hartkwartier.
Stichting Hartkwartier wil jongeren inspireren en helpen om hun doel te ontdekken. Ze bieden daarom
tools aan jongeren aan waarmee ze een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en eigenwaarde creëren.
De werkwijze is erop gericht de verbeeldingskracht en het creatief vermogen te stimuleren.
Het thema van de clinic is het maken van eigen muziekbeats. Creativiteit, bewustwording en
persoonlijke ontwikkeling staan hierbij centraal.
De kinderen waren ontzettend enthousiast en hebben genoten van deze eerste les. De komende
weken volgen er nog 3 lessen.
Deze week start de clinic gericht op kunst & cultuur voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. De
leerlingen zullen kennismaken met theaterspel. Theaterschool Luna zal de clinics komen verzorgen.
Het thema ‘sinterklaas’ staat centraal bij deze dagen.
Theaterschool Luna biedt jeugd en kinderen alles aan op het gebied van zang, dans en acteren.
Daarnaast staat het spelplezier en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling voorop. Theaterschool
Luna werkt aan sociale vaardigheden, hierdoor zal de leerling weerbaarder worden en minder
faalangsten kennen bij het optreden, oefenen of voor de camera. We wensen de kinderen veel plezier!

Plus sponsoractie
Wij doen het nog steeds hartstikke goed bij de sponsoractie. Fantastisch!
Hiernaast een overzichtje van de tussenstand. De actie loopt nog tot en met
13 november 2021.
Sponsorpunten kunnen ook ingeleverd worden bij de leerkracht of
pedagogisch medewerker. Wij zullen er zorg voor dragen dat deze
geactiveerd worden via de website.

Schoolontbijt
Het schoolontbijt vindt dit jaar plaats op Koningsdag.
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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.

