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Afsluiting Kinderboekenweek      15 oktober  
Herfstvakantie         18 t/m 22 oktober 
Nationaal schoolontbijt        3 november  
 
 
Mededelingen 
 

 Op tijd op school: zorgt u er a.u.b. voor dat uw kind(eren) op tijd op school zijn, dus vóór 08.30. 
Dan kan de les op tijd beginnen!!  

 Luizenpluizen: elke dinsdag na een vakantie gaan de ouders van de Ouderraad luizenpluizen. 
Dinsdag 26 oktober gaan zij voor het eerst dit schooljaar luizenpluizen.  

 
Sterk in de wijk 

Onze school doet sinds kort mee aan ‘sterk in de wijk’. Dit betekent dat 1 keer per twee weken een 

Jeugdverpleegkundige van de GGD bij ons op school aanwezig is voor allerlei vragen. Dit is Karen Hagen. 

Vragen waarvoor u bij Karen kan komen kunnen gaan over; eten, slapen, gedrag etc.   

 

Heeft u vragen of zorgen rondom uw kind en of uw gezin?   

Dan kunt u dit aangeven aan de leerkracht of intern begeleider en zij kunnen een gesprek inplannen bij 

deze jeugdverpleegkundige. In de bijlage vindt u een brief waarin Karen zich voorstelt aan u.   

 

Activiteitenbijdrage  

 
De school vraagt ieder jaar een ouderbijdrage én een bijdrage voor het schoolreisje. Dit willen we vanaf 

nu anders doen. Wij vragen één keer per jaar de vrijwillige activiteitenbijdrage aan u. Hierin zit dan al de 

bijdrage voor het schoolreisje. Om alle activiteiten dit jaar weer mogelijk te maken hebben wij uw bijdrage 

zeker nodig. In de bijlage vindt u een brief met meer uitleg. 

Het vriendelijke verzoek om dit voor 1 januari 2022 te betalen.   



 
 
 
 
 

 

Nieuwe MR & OR leden  

De ouderraad en de medezeggenschapsraad zijn opzoek naar nieuwe leden. In de ouderraad zitten 
momenteel 2 ouders die aan het eind van het jaar de school gaan verlaten, dus nieuwe leden zijn meer 
dan welkom.  
Ook is de MR op zoek naar een nieuw lid vanuit de ouders. Momenteel zit er 1 ouder in de MR. Bij 
voorkeur zijn dit er twee.  
Mocht u interesse hebben in de MR of de OR stuur dan een mail naar: directie@kameleon.asg.nl  
 
Sponsorloop 

 
 
Op vrijdag 1 oktober hebben de kinderen een sponsorloop gelopen.  
Wij zijn super trots op de kinderen. Ze hebben een flink bedrag bij elkaar gerend!  
De bedragen worden vandaag opgeteld.  
 
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. 
 

Corona en de maatregelen op school  

Nog even de belangrijkste corona maatregelen op een rijtje:  
 

 Ouders mogen op het schoolplein bij het halen en brengen van hun kind(eren). 

 Ouders kunnen, op uitnodiging, de school binnen komen.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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.   
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Ouder Cursus Opvoeden & Zo 

Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.  Kinderen opvoeden 
is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.  
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert?  
Hoe stel je grenzen en hoe kun je kinderen op een effectieve manier corrigeren.  
En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet?  
Is het normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen?  Vragen die elke ouder wel eens 
heeft. Leest u verder in de bijlage.  
 
 
Wij wensen u alvast een ….. 
 

 
 
Wij zien elkaar maandag 25 oktober weer!  
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team De Kameleon 


