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Sponsorloop
Start Kinderboekenweek
Ouder/kind kennismakings- gesprekken
Studiedag/ kinderen vrij
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie

1 oktober
6 oktober
4, 5, 6 en 7 oktober
13 oktober
15 oktober
18 t/m 22 oktober

De eerste weken van het schooljaar 2021-2022 zijn voorbij. We zijn blij dat we iedereen weer terug zien.
De kinderen zijn inmiddels gewend aan hun nieuwe klas en juf/ meester en hebben hun draai weer
gevonden.
Ook hebben we al een korte periode van thuisonderwijs achter de rug vanwege Corona. Voor iedereen
was dat weer even schakelen maar het is goed verlopen. We willen de kinderen en u, als ouders, daar
een compliment voor geven!
Mededelingen
- Nieuwe gezichten
Op school hebben wij twee nieuwe collega’s. Juf Femke is in opleiding en ondersteunt groep 1&2.
Juf Jasmijn is in opleiding en ondersteunt in groep 7&8. Wij verwelkomen beide nieuwe collega’s.
- Kiss & ride en parkeren
Mocht u uw kind met de auto naar school brengen, vragen wij u om de auto op een parkeerplek te
parkeren. Geparkeerde auto’s op de straat zorgen voor onveilige situaties voor de kinderen. De
weg bij de school moet vrij blijven en altijd toegankelijk zijn.
Wel kunt u uw kind(eren) afzetten en zelf weer meteen doorrijden. Dank voor de medewerking
(ook namens de buurtbewoners)
Corona en de maatregelen op school
Tijdens de persconferentie (van vorige week) is verteld dat er lichte versoepelingen komen in de Coronamaatregelen vanaf 25 september.
Ook op school is gelukkig vanaf volgende week weer iets meer mogelijk. Wel willen we het voor iedereen
zo veilig mogelijk houden.
Het uitgangspunt blijft de veiligheid van leerlingen én leraren. De school moet een veilige zone zijn.

De volgende lichte versoepelingen gelden vanaf maandag 26 september:









Ouders mogen op het schoolplein bij het halen en brengen van hun kind(eren).
Ouders kunnen, op uitnodiging, de school binnen komen.
De oudergesprekken worden weer op school gehouden OP 4,5,6 & 7 oktober. De leerkracht van
uw kind nodigt u hiervoor uit.
Tijdens sommige activiteiten gaan we ouders uitnodigen om in school een kijkje te komen nemen.
Natuurlijk niet allemaal tegelijk, maar per groep.
De ouders van de kinderen van groep 1-2 kunnen de week voor de herfstvakantie hun
zoon/dochter een keer naar de klas brengen.
De ouders van de kinderen in groep 1 op dinsdag 12 oktober.
De ouders van de kinderen in groep 2 op donderdag 14 oktober.
Na de herfstvakantie kunnen ook de ouders van de kinderen uit groep 3&4 met hun kind naar
binnen. Hier krijgt u nog bericht van.

De volgende afspraken en maatregelen zijn ongewijzigd:










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 via Social Schools een bericht te
sturen.
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.
Traktaties 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 zijn net zo ingericht 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.

Sponsorloop
Op vrijdag 1 oktober organiseren we een sponsorloop. De opbrengst van de sponsorloop gaat voor 25%
naar voedselbank “VLA Almere”. Hiermee willen wij als school iets doen voor gezinnen en hun kinderen
die het minder goed hebben. De rest van de opbrengst wordt besteed aan activiteiten voor de kinderen
van de Kameleon.

Met vriendelijke groet,
Team De Kameleon

