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Studiedag, leerlingen vrij
Bliksemstage groep 7&8
Start Kinderboekenweek
Oudergesprekken

4 september
24 september
30 september
5-6-7-8 oktober

Mededelingen
- 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. Tot aan de herfstvakantie
zijn de gymlessen in gymzaal de Waterwijk i.v.m. het leggen van een nieuwe vloer in onze
gymzaal.
- 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.
Parkeren in de tuin van de buren is natuurlijk helemaal niet de bedoeling.
Het team van De Kameleon
In het vorige Kameleon Nieuws was te lezen dat juf Shirley vanwege haar gezondheid niet is gestart op
de Kameleon. In samenspraak hebben wij besloten dat juf Shirley haar re-integratie is gestart op een andere
school binnen ons bestuur, ze re-integreert momenteel op basisschool de Polderhof.
Informatie-ochtenden en oudergesprekken
Vanwege Corona hebben wij er helaas voor moeten kiezen om dit schooljaar geen informatieochtenden op school te organiseren. In plaats daarvan stuurt elke leerkracht u informatie over de klas
van uw kind(eren) via mijnschoolinfo. Deze informatie gaat over de nieuwe groep en het nieuwe
schooljaar. De school wil natuurlijk goed contact houden met u als ouders. Daarom gaan de
oudergesprekken van 5-6-7-8 oktober wel door. Deze zullen op school gevoerd worden. Hierbij nemen
wij natuurlijk de juiste (corona) maatregelen. U krijgt hier nog informatie over.



Als u vragen heeft aan de leerkracht dan kunt u bellen of mailen naar
school. Ook kunt u communiceren via mijnschoolinfo met de
leerkracht van uw kind(eren).

Corona en de maatregelen op school
Helaas is de situatie rondom het coronavirus niet veranderd.
Het uitgangspunt blijft de veiligheid van leerlingen én leraren. De school moet een veilige zone
zijn. Hierbij de belangrijkste maatregelen op een rijtje:


Leerlingen kunnen naar school komen als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus.
Kinderen die corona gerelateerde klachten hebben moeten thuis blijven! Bij twijfel kunt u altijd
even de school bellen.



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.



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



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

Dan als laatste:


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/ afwezigheid van een leerkracht. Wij zullen er alles aan
doen om de lessen te laten doorgaan, echter kunnen wij dit niet altijd garanderen. Wij vragen uw begrip
voor de momenten waarop dit niet lukt. In uiterste gevallen zal de school vragen om de kinderen een
dag thuis te houden.

Folder school
Voor de zomervakantie is de school gestart met het maken van een nieuwe folder. Deze folder is bijna
klaar. Hierbij alvast een voorproefje van de voorkant.

Met vriendelijke groet,
Team De Kameleon

