
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
Kameleon Nieuws nr.3   24 september 2020 

Start Kinderboekenweek       30 september 
Inschrijven voor oudergesprekken     vanaf 28 september 
Oudergesprekken         5-6-7-8 oktober    
Dag van de leraar         5 oktober  
Afsluiting Kinderboekenweek       7 oktober  
Kiesjeschoolalmere groep 7&8      8 oktober  
Studiedag, kinderen zijn vrij      9 oktober  
Herfstvakantie         12 t/m 18 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.  
- 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.  

 
Corona: nieuwe regels   

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat kinderen in de basisschoolleeftijd met milde klachten vanaf 
nu niet meer thuis hoeven blijven en getest hoeven worden. Voorheen gold deze regel alleen voor 

kinderen in groep 1 en 2. Het is belangrijk te weten dat kinderen in het PO in bepaalde gevallen wél thuis 
dienen te blijven en geadviseerd wordt te laten testen. Hiervan is sprake in de volgende situaties:  

 als het kind zwaardere klachten heeft (koorts, benauwdheid of meer dan incidenteel hoesten)  

 als een gezinslid van het kind zwaardere klachten (koorts of benauwdheid) of corona heeft  

 als het kind verkouden is én langdurig contact heeft gehad met iemand met corona buiten het 

gezin. Van dit laatste is sprake als het kind langer dan 15 minuten korter dan 1,5 meter afstand 

hield van bijvoorbeeld een leerkracht die corona heeft. In deze situatie kan de verkoudheid een 

symptoom van corona zijn.  

 
Een tijd terug heeft u een beslisboom ontvangen waarin in stappen staat aangeven wat u kunt doen bij 
eventuele klachten. Zoals u weet verandert de situatie rondom corona regelmatig.  
De beslisboom wordt, als dat nodig is, dan ook steeds aangepast. Vanwege eventuele wijzigingen is het 
handig om de beslisboom online te raadplegen, dan beschikt u altijd over de meest actuele informatie.  
 

www.asg.nl/corona-informatie-voor-ouders 

www.asg.nl/corona-informatie-voor-ouders


 
 
 
 
 

 

Oudergesprekken plus maatregelen 
De oudergesprekken gaan op 5-6-7-8 oktober wel door. De school wil goed contact houden met u als 

ouders. U wordt (digitaal) uitgenodigd door de leerkracht van uw kind. De gesprekken zullen op school 

gevoerd worden. Hierbij vragen wij u de volgende (corona) maatregelen te volgen: 

 Bij klachten vragen wij u om thuis te blijven en een nieuwe afspraak met de leerkracht in te 
plannen.   

 Volwassen bezoekers van de school houden 1,5 meter afstand tot elkaar en passen strikt de 
regels voor persoonlijke hygiëne toe.  

 Bij binnenkomst vragen wij u om uw handen te reinigen met de handgel die klaarstaat.  

 Mocht u iets eerder aanwezig zijn of mocht het gesprek vóór u iets uitlopen, vragen wij u om voor 
de klas op de daartoe aangewezen plek plaats te nemen en niet door school te lopen. 

 In de klas van uw kind staat de tafel klaar waar u plaats kunt nemen. Dit is op gepaste afstand van 
de leerkracht.  

 Probeert u alstublieft op de afgesproken tijd te komen. Dit in verband met de doorloop in school.  

 Wij vragen ouders van kinderen in groep 1,2,3 en 4 om bij de hoofdingang naar binnen te komen 
en ouders van kinderen in groep 5,6 en 7  om via de zij-ingang naar binnen te komen. Het verzoek 
is om via dezelfde deur weer naar buiten te gaan.  

 

Dank voor uw begrip en medewerking. 

 
Voor kinderen van groep 7 & 8: Kiesjeschoolalmere  

Schrijft u zich aub tijdig in!!  

Alle scholen voor voortgezet onderwijs bieden een digitale schoolpresentatie aan die u, als ouder samen 

met uw kind, thuis kunt volgen. Via de site www.kiesjeschoolinalmere.nl kunt u maximaal 3 scholen 

selecteren waarvan u een schoolpresentatie wilt volgen.  

Hoe schrijft u zich in? U kunt alleen aan de webinar deelnemen als u zich vooraf inschrijft. U kunt zich 

aanmelden voor maximaal 3 webinars, van 3 verschillende scholen op dezelfde avond. Zodra u zich heeft 

aangemeld ontvangt u een bevestiging op uw e-mailadres. U ontvangt uiterlijk de middag voor de webinar 

een persoonlijke link via uw e-mail waarmee u de webinar kunt bekijken. U ontvangt voor elke webinar 

een aparte link. Bij elke link staat de gekozen school en de tijd aangegeven. 

Heeft u aan het eind van de middag nog geen link ontvangen? Controleer dan eerst uw spambox of neem 

contact op met info@kiesjeschoolinalmere.nl 

 

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).                                                          

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Team De Kameleon 
 

 

www.kiesjeschoolinalmere.nl%20
mailto:info@kiesjeschoolinalmere.nl

