
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
Kameleon Nieuws nr.1   14 augustus 2020 

Studiedag, leerlingen zijn vrij               17 augustus  
Eerste schooldag + opening schooljaar    18 augustus  
Start blok muziek (verlengde schooldag)    20 augustus 
Start blok beeldende vorming (verlengde schooldag)  24 augustus  
Informatie-ochtenden        31 aug. t/m 3 sept. 
Studiedag, leerlingen vrij       4 september  
 
Mededelingen 
 

- Opening schooljaar: aankomende dinsdag openen wij het schooljaar op het schoolplein. Alle 
kinderen verzamelen zich bij hun eigen leerkracht en lopen per klas naar binnen over de ‘blauwe’ 
loper.  

- Verlengde schooldag gaat weer van start! Dat betekent dat wij weer de normale schooltijden 
hanteren:  

Groep 1-2: elke dag van 08.30- 14.00 uur.   
 
Groep 3 t/m 8: maandag en donderdag van 08.30 tot 15.00 uur 
Groep 3 t/m 8: dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur 
 
- School open: de deur van school opent om 08.20 en de lessen beginnen 08.30 uur, wij 

verzoeken iedereen om op tijd in de klas te zijn.  
- Gymlessen: de gymlessen vinden weer plaats op dinsdag en vrijdag.  
- Kiss & ride: de weg bij de school moet vrij blijven en altijd toegankelijk zijn, dus het parkeren van 

auto’s op straat is verboden. Wel kunt u uw kind(eren) afzetten en zelf weer meteen doorrijden.  
 
Het team van De Kameleon  
Er zijn een aantal veranderingen in het team van De Kameleon.  

 Helaas laat de gezondheid van juf Shirley het niet toe dat zij het nieuwe schooljaar zal starten.         
Tot aan de herfstvakantie staan andere leerkrachten voor deze groep. Maandag t/m woensdag staat 
juf Fatma voor groep 3 en juf Linda voor groep 4. Op donderdag en vrijdag staat juf Fifi voor groep 
3&4. Meester Anil assisteert deze groepen.  

 Juf Yvonne is onze nieuwe Intern Begeleider.   

 Juf Debby is onze nieuwe administratieve kracht.   

 Juf Judith is de nieuwe leerkracht van groep 1-2. 



 
 
 
 
 

 

 Ten slotte vindt er ook een verandering plaats in de directiestructuur. Meester Hans werkt vanaf 
aankomend schooljaar op basisschool de Kameleon en basisschool de Argonaut. Beide openbare 
basisscholen in de Waterwijk.  

 
Hieronder vindt u de veranderingen uitgewerkt in een schema.  
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2  Juf Judith  Juf Judith& 
meester Anil 

Juf Judith Juf Judith Juf Judith & 
meester Anil 

      

Groep 3 Juf Fatma & 
meester Anil  

Juf Fatma Juf Fatma & 
meester Anil 

Juf Fifi & 
meester Anil  

Juf Fifi 

Groep 4  Juf Linda  Juf Linda Juf Linda Juf Fifi & 
meester Anil 

Juf Fifi 

      

Groep 5/6  Juf Vanessa  Juf Vanessa & 
Juf Malika 

Juf Vanessa Juf Vanessa & 
juf Malika 

Juf Malika  

      

Groep 7/8  Meester 
Gerard 

Meester Gerard Meester Gerard Meester Gerard Meester 
Gerard 

Gym   Meester Jeroen    Meester Jeroen  

Administratie    Juf Debby  Juf Debby  Juf Debby  

Conciërge   Meester Nail   Meester Nail 

IB/Zorg  Juf Yvonne Juf Yvonne  Juf Yvonne Juf Yvonne  

Directie   Meester Hans   Meester Hans   

 

Corona en de maatregelen op school  

Helaas is de situatie rondom het coronavirus niet veranderd. De afspraken en maatregelen van vóór de 

zomervakantie blijven daardoor van kracht. Hieronder de belangrijkste afspraken op een rijtje. Het 

uitgangspunt blijft de veiligheid van leerlingen én leraren. De school moet een veilige zone zijn.  

 Ouders kunnen voorlopig niet in school of op het schoolplein komen. We willen ouders 

vragen bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter onderling te respecteren.  

 Wij vragen u om uw kind tot aan het schoolplein te brengen. Er staat een leerkracht bij de deur 

van de school waar de kinderen naartoe kunnen lopen.  

 Leerlingen van groep 1 t/m 4 komen bij de hoofdingang naar binnen en leerlingen van groep 5 

t/m 8 komen aan de zij-ingang naar binnen.  

 Als u vragen heeft aan de leerkracht dan vragen wij u te bellen of te mailen naar school.  

 Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. 

Kinderen die klachten hebben moeten thuis blijven.  

 Kinderen met klachten die aanwezig zijn op school kunnen door de leerkracht weer naar huis 
gestuurd worden. Ouders worden dan uiteraard op de hoogte gesteld.  
 

 Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zo veel als mogelijk uit 

de weg worden gegaan.  

 

 Volwassenen dienen onderling de 1,5 meter afstand te behouden. 

 



 
 
 
 
 

 

 Traktaties zijn weer toegestaan, maar mogen alleen in eigen klas worden uitgedeeld.  

 

 Leraren kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Zelfs met milde 

symptomen zoals een verkoudheid moeten leraren thuisblijven totdat ze klachtenvrij zijn. De school 

probeert de lessen door te laten gaan bij ziekte van een leerkracht. Wij vragen uw begrip wanneer 

dit niet lukt.   

 

 De lokalen zullen zo ingericht zijn als ze waren vóór de crisis. Tussen kinderen t/m 12 jaar onderling 

hoeft geen 1,5 meter afstand te zijn. De afstand van leerlingen tot de leerkracht dient wel 1,5 

meter te zijn.  

 
Vakantie en studiedagen 2020 – 2021 

De vakanties en studiedagen van schooljaar 2020-2021 zijn bekend. In de loop van het schooljaar kan bij 
uitzondering een verandering plaatsvinden. Dat laten wij u zo snel mogelijk weten; leest u daarom altijd 
het Kameleon Nieuws. De nieuwe jaarkalender krijgt u in de eerste week van het nieuwe schooljaar van 
ons op papier.   
 

2020 
 

Studiedag  
Eerste schooldag 

Studiedag 
Studiedag 

                 Herfstvakantie 
Studiedag 

Sinterklaasfeest 
Kerstoptredens            
Kerstvakantie 

 
2021 

  
Studiedag              

Voorjaarsvakantie 
Studiedag 

Goede vrijdag & Pasen 
Koningsspelen 

Meivakantie                 
Suikerfeest/ Studiedag 

Hemelvaart 
Tweede Pinksterdag 

Studiedag 
Studiedag 

Laatste schooldag  
Studiedag 

Zomervakantie 

2020   
 
Maandag 17 augustus 2020  
 Dinsdag 18 augustus 2020 
4 september, hele dag vrij 
9 oktober, hele dag vrij              
12 oktober t/m 16 oktober 2020 
20 november, hele dag vrij 
4 december, vanaf 12 uur vrij 
18 december vanaf 12 uur vrij 
21 december t/m 3 januari 2020 
 
2021 
 
8 februari, hele dag vrij 
22 februari t/m 26 februari 2021 
8 maart, hele dag vrij 
2 april t/m 5 april 2021 
23 april vanaf 12 uur vrij 
26 april t/m 9 mei 2021 
12 mei, hele dag vrij 2021 
13 en 14 mei 2021 
24 mei 2021 
11 juni, hele dag vrij  
14 juni, hele dag vrij  
8 juli, vanaf 12 uur vrij 
9 juli, hele dag vrij 
10 juli t/m 22 augustus 2021 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Team De Kameleon 


