Nieuwsbrief 01 – 27 augustus 2021

Welkom en start jaar
Dit is de allereerste nieuwsbrief van schooljaar 2021-2022.
We hopen dat al onze gezinnen een goede vakantie hebben gehad en dat de leerlingen fris en
uitgerust kunnen beginnen op maandag 30 augustus. We zijn blij iedereen weer te mogen
ontmoeten!
Ontmoeten om 14.00 uur
De leerkrachten gaan de eerste week, elke dag om 14.00 uur met hun groep naar buiten. U
heeft dan de gelegenheid om even een praatje te maken of iets te vragen.
Wie komt en gaat door welke deur?
Om 8.20 uur gaat de bel en gaan de deuren open, de leerlingen gaan dan naar binnen.
• via de kleuteringang: groep 1-2 en 3
• via de hoofdingang: groep 6 en 7
• via de buitentrap: groep 4-5 en 8
Nieuwe leerlingen in groep 3-8
Ouders van nieuwe leerlingen in groep 3-8 mogen maandag om 8.10 uur met hun kind naar de
klas lopen.
Nieuwe leerlingen in groep 1-2
Ouders van nieuwe leerlingen in groep 1-2 mogen maandag 8.10 uur met hun kind naar de klas
lopen.
De leerkracht is in de klas tot 8.20 uur.
Om 8.20 uur gaat zij naar buiten om de andere leerlingen te verwelkomen.
De ouders van de nieuwe leerlingen mogen dan in het lokaal blijven, bij hun kind.
Om ongeveer 8.30 uur komt de leerkracht met de andere leerlingen naar binnen.
Als iedereen in de klas is, nemen de ouders van de nieuwe leerlingen afscheid van hun kind.

Management en bereikbaarheid
Vanaf dit schooljaar zijn we met twee mensen in het management: Cécile van de Riet (directeur)
en Neddy Teunissen (teamleider).
Onze werkdagen zijn:
• Cécile: dinsdag, woensdag en donderdag.
• Neddy: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Cécile zal in de eerste twee weken wel extra op maandag aanwezig zijn, omdat Neddy en Lara
(zie het volgende bericht) nieuw in school zijn.
Om ervoor te zorgen dat uw mail met een onderwerp voor de directie vlot wordt beantwoord,
gebruikt u het mailadres: directiekameleon@kpoa.nl
Mail over algemene schoolzaken mag naar het al bekende mailadres: kameleon@kpoa.nl

Personeel
Office manager
Lara te Rietmolen heeft voor de
zomervakantie tijdelijk de taken van Joke
Breukelaar overgenomen. Het werk op onze
school is haar goed bevallen en ook wij als
team waren blij met haar komst. Zij zal
daarom na de vakantie starten als onze
nieuwe office manager.

Groep 6 en 7
Onze planning was dat Saskia groep 6 (donderdag en vrijdag) en groep 7 (woensdag) zou gaan
begeleiden. Helaas moeten we melden dat Saskia ziek is. Dat is voor haar en de groepen erg
sneu. Het is nog niet duidelijk hoe lang zij afwezig zal zijn.
We zijn graag voorbereid op een stabiele begeleiding van de groepen en hebben daarom over de
komende weken nagedacht.
Groep 6
Klara zal in de eerste schoolweek alle dagen in groep 6 werken, dat is voor de leerlingen een
fijne start. Vanaf week twee zal zij op maandag t/m donderdag werken. Voor de vrijdag zijn we
nog op zoek naar een vervanger.
Groep 7
Voor groep 7 hebben we voor de woensdag een vervanger gevonden die de school, Janneke en
het werk in groep 7 kent. Beer Baart zal voorlopig elke woensdag groep 7 begeleiden. Beer heeft
vorig jaar van de meivakantie tot de zomervakantie ook met Janneke samengewerkt in groep 7.
Beer Baart
Hallo kinderen en ouders van de Kameleon,
Mijn naam is Beer Baart.
Ik ben al een hele tijd juf. Ik heb 17 jaar op
De Tafelronde en Sint Joris lesgegeven in de
bovenbouw.
Sinds twee jaar val ik op basisscholen in en
werk ik in de Legostudio van de KPOA.
Ik zing in mijn eigen jazztrio en hou van
wandelen met mijn hond en tuinieren.
Vanaf 1 mei heb ik samen met Janneke in
groep 7 gewerkt.
En nu gaan wij dat weer een tijdje doen.
Daar heb ik veel zin in!

Tot ziens, Beer

Luizencontrole
Woensdag 1 september is er luizencontrole. Het is voor de ouders, die deze controle doen,
handig wanneer het haar van uw kind makkelijk los te halen is om door te kammen en te
controleren. We willen u vragen om geen gel in het haar van uw kind te doen.

Ouders gezocht
Zijn er nog ouders van vorig jaar die willen luizenpluizen? Wilt u dan een mailtje sturen naar de
leerkracht van uw kind? Nieuwe ouders zijn ook welkom natuurlijk.

De Vreedzame school
Blok 1: We horen bij elkaar
De komende week gaan wij starten met blok 1 van de Vreedzame School. De Vreedzame School
is onze methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling.
In het eerste blok van de Vreedzame School wordt gewerkt aan het creëren van een positief
klimaat in alle groepen. Samen met de leerlingen worden er afspraken gemaakt over de omgang
met elkaar en het samen verantwoordelijk zijn voor een veilig klimaat in de klas. De leerlingen
bedenken daarnaast zelf taken en verantwoordelijkheden die zij gaan uitvoeren in de klas, en in
de hogere groepen zijn dit ook klas-overstijgende taken.

Nieuw schooljaarsreceptie
Graag nodigen wij u uit voor de nieuw schooljaarsreceptie op vrijdag 3 september.
De leerkracht vindt het fijn u weer in de klas te zien.
U neemt samen met uw kind een kijkje in de klas en uw kind kan u hier van alles over vertellen.
Voor of na uw klassenbezoek, kunt u elkaar buiten ontmoeten met een hapje en drankje.
Inschrijven voor de nieuwjaarsreceptie
Om voor iedereen de 1,5 meter te kunnen waarborgen, hebben we de avond in blokken
ingedeeld. Omdat wij niet alle ouders tegelijk in school kunnen ontvangen, zullen wij deze avond
indelen in 4 tijdsblokken van elk 15 minuten. Per kind mag 1 ouder mee in de klas komen.
Wilt u allebei een kijkje in de klas nemen, dan wisselt u in die 15 minuten een keer.
Blok 1: 18:00 – 18:15 uur
Blok 2: 18:15 – 18:30 uur
Blok 3: 18:30 – 18:45 uur
Blok 4: 18:45 – 19:00 uur
Wilt u uiterlijk dinsdag 1 september 12:00 uur aan de leerkracht van uw kind laten weten of u
deze avond aanwezig wilt zijn? Daarbij graag aangeven wat uw 1 e en 2e voorkeur is voor een
tijd. Ook als u geen voorkeur heeft horen we dat graag. Als u meerdere kinderen heeft, tekent u
voor elk kind apart in bij zijn/haar groep.
Donderdag 2 september ontvangt u van de leerkracht informatie over de tijd waarop u welkom
bent.

Algemene ouderavond
Op 15 september is de algemene informatie avond. Op deze avond krijgt u informatie van de
leerkracht van uw kind over het reilen en zeilen in de klas.
We starten die avond op twee momenten: 19.00 en 19.55 uur.
Wilt u uiterlijk dinsdag 1 september 12:00 uur aan de leerkracht van uw kind laten weten of u
deze avond aanwezig wilt zijn? Daarbij geeft u aan welk tijdstip uw voorkeur heeft. Ook als u
geen voorkeur heeft horen we dat graag.
Als u meerdere kinderen heeft, mailt u voor elk kind apart naar de leerkracht.
Donderdag 9 september hoort u van de leerkracht op welke tijd u kunt komen.

We handhaven zo goed mogelijk de 1,5 meter deze avond, maar adviseren u een mondkapje te
dragen wanneer deze afstand niet goed lukt.
18.50 – 19.00 uur: inloop
19.00 - 19.30 uur: start 1e ronde voor alle groepen
19.30 - 19.45 uur: gelegenheid tot vragen stellen
19.45 - 19.55 uur: ouders 1e ronde verlaten het gebouw, ouders 2e ronde komen binnen
19.55 - 20.25 uur: 2e ronde voor alle groepen
20.25 - 20.40 uur: gelegenheid tot vragen stellen

Protocol
In de bijlage vindt u een aangepast coronaprotocol. Gelukkig mag er weer heel veel, daar zijn
wij blij mee. We moeten ons nog wel houden aan de 1,5 meter afstand tussen volwassenen.

Ziekmeldingen via Parro
Vanaf nu kunt u uw kind via de Parro-app ziekmelden. Als u de app opent, staat onder het kopje
“ACTIES” de keuze “Absentie melden”. Voor nu heeft u in de app alleen nog maar de
mogelijkheid om ziekmeldingen te doen.
Wanneer u verlof wilt voor uw kind, kunt u dat aanvragen via het formulier dat te vinden is op
onze website: vrijstelling-aanvraag-schoolbezoek.pdf (kbskameleon.nl)
Deze link is ook te vinden als u in de app kiest voor “Absentie melden”. U kiest daarna dan niet
voor “Ziek” maar voor “Formulier aanvragen extra verlof”. Het formulier dient te worden
uitgeprint. Daarna kunt het invullen en ondertekenen. Het ingevulde formulier kan worden
ingeleverd bij de administratie of directie.

Aanmelden jongere broertjes/zusjes
We kijken graag vooruit naar de komende schooljaren. Het is daarbij voor ons belangrijk om te
weten hoeveel leerlingen de komende jaren bij ons zullen instromen.
Heeft u nog jongere kinderen die u wel naar de Kameleon wilt laten gaan als ze 4 jaar worden,
maar die nog niet bij ons zijn aangemeld? Dan horen we dat graag van u. U kunt een
aanmeldformulier afhalen bij het secretariaat of downloaden van onze website.

Agenda
30 augustus
1 september
3 september
13 september
15 september
18 september

1e schooldag
Luizencontrole bij de leerlingen in de ochtend
Nieuw schooljaarsreceptie 18.00-19.00 uur.
Studiedag voor het team, alle leerlingen zijn vrij
Algemene informatie avond voor alle groepen
Klusochtend

