Kameleon Nieuws nr.7 4 december 2020

Studiedag, kinderen zijn vrij
Kerstlunch 12.30 -14.00
Laatste dag van het jaar: kinderen zijn vrij vanaf 12 uur

11 december
17 december
18 december

Kerst
Onze jaarlijkse Kersviering gaat dit jaar anders dan anders. In plaats van een kerstdiner dat elk jaar op
donderdagavond wordt gehouden gaan wij een kerstlunch verzorgen.
Dit betekent dat wij dit jaar geen beroep op u doen om een lekkere maaltijd te verzorgen. De school gaat
zorgen voor deze lunch en dit vindt plaats in de eigen klas.
De kerstlunch vindt plaats op donderdag 17 december van 12.30- 14.00.
Daarna zijn de kinderen vrij.
Er is deze dag dus GEEN verlengde schooldag.
De kinderen mogen natuurlijk allemaal mooi gekleed naar school komen.
Wij zullen alle maatregelen in acht nemen om de viering coronaproof te laten verlopen.

Aankomende week ontvangen jullie meer informatie over de kerstviering.

Subsidie
De Kameleon heeft een (rijks)subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen. De subsidie is in het leven
geroepen om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege opgelopen leer- en ontwikkelachterstanden
in de periode van de scholensluiting tijdens de coronacrisis.
Als school bekijken wij kritisch welke leerlingen in aanmerking komen voor het volgen van dit inhaal- en
ondersteuningsprogramma. De leerkracht neemt hierin het voortouw en wordt hierbij ondersteund door de
Intern Begeleider van onze school.
Wij starten in januari met deze extra ondersteuning. Deze begeleiding is na schooltijd.
Wanneer de leerkracht en Intern begeleiders uw kind(eren) selecteren voor extra ondersteuning, dan krijgt
u hier bericht van. De leerkracht zal u benaderen en u meer informatie geven. Van de kinderen die meedoen
wordt verwacht dat zij aanwezig zijn gedurende de gehele periode dat het inhaal- en
ondersteuningsprogramma wordt aangeboden. Het inhaalprogramma duurt 15 tot 20 weken en zal 2x per
week gedurende 50 minuten per keer op school plaatsvinden.
Indien u akkoord gaat, ontvangt u een toestemmingsformulier waarbij u ondertekent dat uw kind de gehele
periode het programma volgt.
Corona update
Moet u uw kind wel of niet thuishouden?
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.

Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor de ontwikkeling van leerlingen?
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die
gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met
bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn belangrijk voor
wetenschappelijk onderzoek. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter
te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. De school gaat de resultaten van
taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het
gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat
deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar
zijn voor andere mensen. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw kind,
dan kunt u dit laten weten via asgcommunicatie@asg.nl. Wij zorgen er dan voor dat de gegevens van uw
kind niet aan het CBS gestuurd worden.

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.
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.

Met vriendelijke groet,
Het team van De Kameleon

