Nieuwsbrief
11 februari 2022
Goedemiddag,
Vandaag hebben alle leerlingen hun rapport meegekregen naar huis.
Bij enkele leerlingen ontbreken (een aantal) citogegevens. Doordat er de afgelopen weken veel
kinderen afwezig zijn geweest, hebben niet alle leerlingen de toetsen kunnen afronden. Aangezien
we de leerlingen de rust en de tijd willen geven wanneer ze weer op school zijn om de toetsen af te
ronden, komen voor sommige leerlingen de gegevens wat later. Zodra de gegevens beschikbaar zijn,
zal de leerkracht deze met kinderen en ouders delen.
Uiteraard hebben we genoemde toetsgegevens nodig om te kijken welke ontwikkelingen kinderen de
afgelopen periode hebben doorgemaakt en wat dit betekent voor het inrichten van ons onderwijs
voor de komende periode. Maar laten we ook stilstaan bij alles wat kinderen hebben geleerd dat een
toets niet toetst!! Namelijk de vaardigheden die essentieel zijn in het leven. In een tijd waarin er van
iedereen veel gevraagd wordt, hebben de kinderen ons elke dag weer laten zien hoe krachtig ze
hiermee omgaan.
Flexibiliteit, veerkracht,
verantwoordelijkheid,
moed, zorgzaamheid,
empathie,
doorzettingsvermogen……
en zo kan ik nog wel even
doorgaan. We zijn
ongelooflijk trots op onze
toppers!!
Ik wens jullie, mede namens
het team, een fijn weekend
toe.
Kim van den Berg

Teams
Volgende week vinden de oudergesprekken plaats via Teams. Aan het begin van het schooljaar
hebben alle kinderen nieuwe inloggegevens gekregen. Er kan niet meer ingelogd worden met de
oude gegevens. Zouden jullie tijdig willen controleren of jullie in kunnen loggen in Teams. Mocht dit
niet het geval zijn, dan horen we het graag. Dat kan door een mailtje te sturen naar de
groepsleerkracht of naar directie@ikcdekameleon.nl. Dan kunnen we zorgen dat jullie de juiste
inloggegevens ontvangen via de mail.
Er zal door de leerkracht ingebeld worden via Teams op het account van de leerling.

Reminder: Verkleedfeest
Wederom gaat carnaval in Haaksbergen niet door. Aangezien kinderen dit een leuk feest vinden,
willen we dit, evenals vorig jaar, niet geheel voorbij laten gaan. Op vrijdag 18 februari mogen
kinderen verkleed naar school komen en na de ochtendpauze maken we er in de eigen groep een
gezellige ochtend van met elkaar. De OR zorgt voor drinken en wat lekkers tijdens de pauze. De
kinderen hoeven zelf dus niets mee te nemen voor de pauze. Om 12.15 uur zijn alle leerlingen vrij.

Finale voorleeswedstrijd
Aanstaande woensdag vertegenwoordigt Douwe Kasteel onze school tijdens de finale van de
voorleeswedstrijd in theater De Kappen. We wensen hem heel veel succes en plezier!

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Het vorig schooljaar al vastgestelde vakantierooster voor 2022-2023 moest worden aangepast,
omdat we ons nu bij de verplicht vastgestelde vakanties moeten houden aan de regio Noord.
Dat betekent dat in het vastgestelde rooster ook voor volgend schooljaar de zomervakantie één
week verschuift.
De MR heeft ingestemd met het nieuwe rooster.
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 okt. 2022
Kerstvakantie 26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023
Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 3 mrt. 2023
Pasen 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 1 sept. 2023

Sport- en doedag
Vrijdag 25 februari wordt op Ontmoetingspark de Greune weer een sport- en doedag georganiseerd
voor jong en oud. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie de flyer.

Weer voor de klas?
Het lerarentekort is enorm. Er worden allerlei initiatieven opgestart om mensen enthousiast te
maken voor dit prachtige vak. Zo ook door Loopbaancentrum Oost Nederland, middels een
herstarterstraject. Heb je een PABO-diploma, maar sta je nu niet voor de klas? Twijfel je of je (weer)
les kunt gaan geven. Dan is het herstarterstraject mogelijk iets voor jou.
Mochten jullie mensen in jullie omgeving kennen, voor wie dit wellicht passend zou kunnen zijn,
breng bovenstaande mogelijkheid onder de aandacht. Via onderstaande link en de flyer in de bijlage
is meer informatie te vinden.
https://vimeo.com/560321179?ref=em-share
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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.

