Kameleon Nieuws nr.9 15 april 2021

Eindtoets groep 8
Koningsspelen/ kinderen vanaf 12.00 uur vrij!
Meivakantie
Suikerfeest / studiedag/ Kinderen zijn vrij!
Hemelvaartsdag/ Kinderen zijn vrij

20 & 21 april
23 april
26 april t/m 7 mei
12 mei
13 & 14 mei

Eindtoets groep 8
Aankomende week is een spannende week voor groep 8. Zij doen mee aan de
eindtoets. De toets wordt op dinsdag en woensdag (20 & 21 april) afgenomen.
Houdt u rekening met deze belangrijke toets? Voldoende rust, gezond eten
en drinken dragen bij aan een goede prestatie. Dit zal tijdens de Ramadan voor
sommige kinderen wat moeilijker zijn. Het is handig om hier bij stil te staan.
Wij wensen de kinderen heel veel succes.
Koningsspelen
In een bijzonder jaar waarin veel activiteiten helaas niet door kunnen gaan, zijn we blij dat we op
vrijdag 23 april weer onze Koningsspelen kunnen organiseren. Dit doen wij binnen het kader van alle
corona maatregelen.
De Koningsspelen worden jaarlijks gehouden en zijn door Koning Willem Alexander in het leven geroepen.
Hij vindt het belangrijk dat de jeugd veel sport en dat vinden wij ook!
Alle leerlingen zijn op deze dag om 12.00 uur vrij. Lees verder in de bijlage.
Nacht van 8 en het schoolreisje
Helaas kan ook dit jaar het schoolreisje & de nacht van 8 niet doorgaan. Wij volgen hierin het beleid van
het RIVM, die dit afraadt. Vanwege de hoge aantallen besmettingen zijn aanvullende maatregelen genomen
om contacten en het verspreidingsrisico te beperken. Het uitgangspunt hierbij is dat er op school alleen
onderwijs plaatsvindt. Andere activiteiten, waarbij niet noodzakelijke contacten kunnen ontstaan, worden
zoveel mogelijk beperkt. Daarom is niet verstandig schoolkampen en schoolreizen doorgang te laten
vinden.

Corona update
Hieronder vindt u de algemene regels waarmee wij de kans op besmettingen zo veel mogelijk minimaliseren:




Kinderen blijven thuis wanneer zij ziek of verkouden zijn. Ook bij milde klachten.
Indien u als ouder wordt getest omdat u klachten heeft, dan blijft ook uw zoon/dochter thuis.
Heeft iemand uit het huishouden koorts (38,0 en hoger) en/of benauwdheid mét andere coronagerelateerde klachten? Ook dan blijft uw kind thuis.

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.

Sportactiviteiten
Op zondagen zijn er speciale beweegactiviteiten voor kinderen in de leeftijd 4-6 jaar en 6-13 jaar vanuit
de Schoor en de buurtsportcoaches.
Zie de bijlage voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Het team van De Kameleon

