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Voorjaarsvakantie
Toetsperiode
Schoolfotograaf
Studiedag, kinderen zijn vrij

22 t/m 26 februari
1 t/m 12 maart
17 maart
22 maart

Social Schools wordt nieuw ouderportaal
Reminder: In de voorjaarsvakantie wordt mijnschoolinfo stopgezet en gaan wij officieel over naar Social
Schools.
Om deze overgang goed te laten verlopen hebben wij u nodig! U dient zich aan te melden bij het nieuwe
ouderportaal:
Stap 1: U heeft een brief ontvangen hiermee kunt u uw account activeren in Social Schools. U wordt dan
automatisch lid van de klas(sen) van uw kind(eren).
Stap 2: Download de Social Schools 3.0 app in de appstore (IOS) of de playstore (android). Als u geen
smartphone heeft kunt u ook gewoon inloggen via internet. Ga dan naar de
website: https://app.socialschools.eu
Vergeet u zich a.u.b. niet aan te melden, anders mist u belangrijke informatie van de school.
Schoolfotograaf
Foto Koch komt op 17 maart 2021 weer de schoolfoto’s maken. U krijgt na de
voorjaarsvakantie meer informatie hierover.
Verschuiving studiedag 8 maart naar 22 maart in verband met toetsen
Op maandag 8 maart staat er een studiedag gepland. Deze studiedag wordt verplaatst
naar maandag 22 maart. Dit doen wij in verband met de toetsperiode die is verplaatst.
Dus 8 maart is gewoon een schooldag. Mocht dit onverhoopt tot problemen leiden, dan
kunt u contact met school opnemen.

Traktaties
Kinderen mogen na de voorjaarsvakantie weer trakteren in hun eigen klas. Dit kan alleen als de traktaties
zijn verpakt, dit i.v.m. de voorschriften. U zou ook kunnen kiezen voor iets wat niet eetbaar is.
Corona update
Het RIVM heeft besloten dat kinderen tussen de 4 en 12 jaar thuis moeten blijven als ze klachten hebben.
Thuis blijven geldt bij coronasymptomen en bij verkoudheidsklachten zoals een loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn.
Uw kind hoeft niet thuis te blijven als het af en toe hoest of als het bekende chronische luchtwegklachten
heeft zoals astma of hooikoorts, zonder koorts en benauwdheid.
Heeft uw kind klachten, dan moet het thuisblijven in afwachting van de testuitslag. Overigens is het aan u
als ouder of u uw kind wilt laten testen. Als de testuitslag negatief is, mag uw kind weer naar school. Als u
uw kind niet laat testen, dan mag het weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is, en geen
contact heeft gehad met iemand met corona. Als uw kind met milde klachten zeven dagen na de eerste
ziektedag nog steeds dezelfde klachten heeft, mag het weer naar school, behalve als het contact heeft
gehad met iemand met corona.
Als het kind in quarantaine is, zal het onderwijs maatwerk worden in overleg met de school en de
mogelijkheden die er zijn. Uw kind moet ook thuisblijven als een huisgenoot besmet is of een huisgenoot
naast milde coronaklachten ook koorts heeft en/of benauwd is, tot diegene een negatieve testuitslag
heeft.
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.

Voorjaarsvakantie
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!
Wij zien elkaar weer op maandag 1 maart.

Met vriendelijke groet,
Het team van De Kameleon

