
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
Kameleon Nieuws nr.4   8 oktober 2020 

Studiedag, kinderen zijn vrij      9 oktober  
Herfstvakantie         12 t/m 18 oktober 
Nationaal schoolontbijt        4 november  
 
Corona update  

Een tijd terug heeft u een beslisboom ontvangen waarin 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 

 
Het team van De Kameleon  

Na de herfstvakantie verandert er een aantal zaken in het team van de Kameleon.  
Hieronder vindt u de indeling van ons team:   
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 

Groep 1/2  Juf Judith &  
Juf Fatma 

Juf Judith &   
Juf Fatma 

Juf Judith Juf Judith Juf Judith 
  
  

Groep 3/4  Meester Anil & 
Juf Linda 

Meester Anil & 
Juf Linda 

Meester Anil & 
Juf Linda 

Meester Anil & 
Juf Fatma 

Meester Anil 
 
 

Groep 5/6  Juf Vanessa  Juf Vanessa & 
Juf Malika 

Juf Vanessa Juf Vanessa & 
Juf Fifi  

Juf Fifi & 
Juf Malika 

 

Groep 7/8  Meester Gerard Meester Gerard Meester Gerard Meester Gerard 
& Juf Malika 

Meester 
Gerard & 
Juf Malika  

 

Gym   Meester Jeroen    Meester Jeroen  

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   
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Ouderbijdrage 2020-2021  
De ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar € 15,00 per kind.  
In samenspraak met de MR heeft de school ervoor gekozen om de ouderbijdrage eenmalig te 
verlagen vanwege de corona crisis. 

Wij hebben uw bijdrage wel hard nodig. Met het geld organiseert de ouderraad, samen met de leerkrachten, 
verschillende activiteiten en uitstapjes voor uw kind(eren). Ook dit jaar gaan deze 
activiteiten gewoon door. Helaas maken jullie als ouders niet alle activiteiten van 
dichtbij mee vanwege de strenge maatregelen rondom Corona. Echter is het 
belangrijk dat deze activiteiten door blijven gaan voor de kinderen.  
 
Wij vragen u vriendelijk de ouderbijdrage vóór 1 januari 2021 over te maken op:  
- girorekeningnummer NL64 INGB 0003 6185 20  

onder vermelding van: naam en groep van uw kind(eren) en "ouderbijdrage"  

- ten name van: Oudercommissie de Kameleon. 

Alvast bedankt! 
 

Vragen aan school 

Als u vragen heeft aan de school dan kunt u bellen of mailen naar school. Ook kunt u communiceren via 

mijnschoolinfo met de leerkracht van uw kind(eren).        

Helaas was er deze week een storing bij mijnschoolinfo waardoor de 

communicatie niet vlekkeloos is verlopen. De problemen bij mijnschoolinfo zijn 

inmiddels opgelost, dus communiceren via dit kanaal kan weer.                                                    

 

 

De Kinderboekenweek; Het vertel theater  

Vanwege de Kinderboekenweek was er vandaag een 

verhalenverteller bij ons op school. De kinderen van 

groep 5 t/m 8 hebben aandachtig zitten luisteren naar het 

verhaal ‘Hadassa  - ster van Perzië’. De kinderen van 

groep 1 t/m 4 krijgen op 12 november een voorstelling: 

‘Paniek in de wolkenfabriek’.  

 

 
Wij wensen iedereen een hele fijne 
herfstvakantie en wij zien elkaar weer op 
maandag 19 oktober!  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van De Kameleon 
 

 


