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Vrijdag 2 juli   afscheidsavond groep 8 
Woensdag 7 juli   doorschuif-ochtend 
Donderdag 8 juli   laatste schooldag, kinderen zijn om 12.00 uur vrij.  
Dinsdag 24 augustus  eerste schooldag van het schooljaar 2021-2022  
 
 
 
Het schooljaar 2020-2021 zit er bijna op. De zomervakantie staat voor de deur. 
Het is opnieuw een bijzonder schooljaar geweest. Door het Covid-19 virus moesten de kinderen ook dit 
schooljaar een periode thuis werken. We zijn trots op hoe ze dat gedaan hebben! En we zijn ook trots op 
de ouders die hun kinderen zo goed mogelijk hebben geholpen hierbij! Gelukkig worden het aantal 
besmettingen minder. 
 
De afgelopen periode zijn we al druk bezig geweest met de voorbereidingen 
voor het nieuwe schooljaar. In deze nieuwsbrief staat de klassenindeling 
voor het volgende schooljaar en vindt u alvast een overzicht met 
studiedagen en vakantiedagen. 
 
 
 
Doordraai- ochtend 
Op woensdag 7 juli hebben we de doorschuif-ochtend. De kinderen gaan 
dan in de ochtend kennismaken in hun nieuwe groep. Uw zoon/dochter 
begint ’s morgens wel in de eigen klas.  
 
Het team van De Kameleon in het schooljaar 2021-2022 
Wij gaan helaas afscheid nemen van 3 collega’s. Jeroen, onze gymleerkracht, gaat na 8 schooljaren een 
andere uitdaging aan op een school dichterbij zijn woonplaats. Meester Will gaat werken op andere scholen, 
en blijft dus wel werkend binnen het onderwijs. Renate heeft tijdelijk als adjunct directeur gewerkt en gaat 
binnen ASG op een andere school verder in deze functie. Wij bedanken deze collega’s voor hun inzet en 
wensen hen veel succes in hun nieuwe baan.   
Wij hebben inmiddels een nieuwe gymleerkracht gevonden. Zijn naam is Patrick, wij wensen hem veel 
werkplezier op de Kameleon.  
In het schooljaar 2021-2022 heeft de Kameleon weer 4 groepen. Groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 
7-8.  

Hieronder vindt u de nieuwe klassenindeling voor het schooljaar 2020-2021.  



 
 
 
 
 

 

Klassenindeling schooljaar 2020-2021 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2  Juf Judith  Juf Judith Juf Judith Juf Judith Juf Judith 

Ondersteuning 
groep 1/2 

vacature vacature vacature vacature vacature 

Groep 3  Juf Fatma  Juf Fatma Juf Fatma Juf Fifi Juf Fifi 

Groep 4  Juf Linda Juf Linda Juf Linda 

Ondersteuning 
groep 3/4 

Bureau Jade  Bureau Jade   Bureau Jade  Bureau Jade  

Groep 5/6  Juf Vanessa  Juf Vanessa Juf Vanessa Juf Vanessa Juf Malika 

Ondersteuning 
groep 5/6 

 Juf Malika  Juf Malika  

Groep 7/8  Meester Anil Meester Anil Meester Anil Meester Anil Meester Anil 

Ondersteuning 
groep 7/8 

 Bureau Jade  Bureau Jade  

 
Gymlessen  

  Meester Patrick   Meester Patrick  

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   

Adjunct 
directeur 

Juf Pine   Juf Pine  

 We zijn in gesprek met verschillende sollicitanten voor de vacature voor ondersteuning in groep 1-2.  
 

Nationaal Programma Onderwijs 

Wij krijgen vanuit de overheid extra geld om de eventuele achterstanden opgelopen door Corona in te 
halen. Wij zetten dit geld in door een extra onderwijsassistent aan te stellen en de samenwerking met een 
extern bureau te versterken. Hiermee willen we de kinderen op de Kameleon nog meer ondersteuning 
bieden.  

Vakantie en studiedagen 2021 – 2022 

De vakanties en studiedagen van schooljaar 2021-2022 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.  
 

2021 
 

Studiedag  
Eerste schooldag 

Studiedag 
Studiedag 

                 Herfstvakantie 
Studiedag 

Sinterklaasfeest 
Kerstoptredens            
Kerstvakantie 

 
 
 
 

2021  
 
Maandag 23 augustus 2020  
 Dinsdag 24 augustus 2020 
3 september, hele dag vrij 
13 oktober, hele dag vrij              
18 oktober t/m 22 oktober 2021 
26 november, hele dag vrij 
3 december, vanaf 12 uur vrij 
24 december vanaf 12 uur vrij 
27 december t/m 7 januari 2020 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

2022 
  

Studiedag              
Voorjaarsvakantie 

Studiedag 
Studiedag 

Goede vrijdag & Pasen 
Koningsspelen 

Meivakantie                 
Studiedag 

Hemelvaart 
Tweede Pinksterdag 

Studiedag 
Studiedag 

Laatste schooldag  
Studiedag 

Zomervakantie 

2022 
 
7 februari, hele dag vrij 
21 februari t/m 25 februari 2021 
7 maart, hele dag vrij 
25 maart, hele dag vrij 
15 april t/m 18 april  
22 april vanaf 12 uur vrij 
25 april t/m 6 mei 2021 
20 mei, hele dag vrij  
26 en 27 mei  
6 juni 
17 juni, hele dag vrij  
20 juni, hele dag vrij  
14 juli, vanaf 12 uur vrij 
15 juli, hele dag vrij 
10 juli t/m 28 augustus 2021 

 
Corona maatregelen na de zomervakantie  

De coronamaatregelen die nu gelden blijven na de zomervakantie nog hetzelfde. Na een paar weken in 
het nieuwe schooljaar beoordelen we de situatie opnieuw. 
 
 
Sportactiviteiten 
In de bijlage vindt u sportactiviteiten voor de komende vakantie. Veel sportplezier.  
 
 
 
Voor nu wensen wij iedereen alvast een:  
 

 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team De Kameleon 
 


