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Vrijdag 20 november WEL school
Sinterklaas, kinderen vrij vanaf 12 uur
Studiedag 11 december, kinderen zijn vrij

20 november
4 december
11 december

Corona update
Zoals u weet verandert de situatie rondom corona regelmatig. Moet u uw kind wel of niet thuishouden?
Een belangrijke maatregel is dat wanneer iemand in het gezin corona heeft, dat de rest van het gezin ook
in quarantaine moet.
Wij vragen u om altijd kritisch te zijn of uw kind wel of niet naar school kan komen bij eventuele
klachten in het gezin.
De beslisboom kan u daarbij helpen. 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
Als u twijfelt kunt u altijd contact opnemen met de school.

Schoolfruit
Vanaf dinsdag 10 november krijgen we 3 dagen per week schoolfruit. Er is hierover gecommuniceerd.
Echter willen we wat meer duidelijkheid geven.
Op maandag en dinsdag vragen wij u om uw kind(eren) fruit/groente mee te geven als 10- uurtje.
Op woensdag, donderdag en vrijdag geeft de school fruit/ groente! U hoeft dan zelf op deze dagen
geen fruit mee te geven.

Sinterklaas 4 december

Het sinterklaasfeest is dit jaar anders dan anders. Vanwege Corona wordt het een kleiner maar
evengoed leuk feest. Sint heeft dit jaar geen groot onthaal buiten, het feest wordt alleen binnen
gevierd. In de bijlage vindt u de informatiebrief over het Sinterklaasfeest op de Kameleon.
U kunt hier verder lezen over de activiteiten rond het Sinterklaasfeest.
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.
Heeft u al betaald, dan is dit bericht niet voor u.
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).

Met vriendelijke groet,
Het team van De Kameleon

