Nieuwsbrief 08 – 15 december 2021

Kerstviering
Over de kerstviering aanstaande vrijdag krijgt u een apart bericht via Parro.

Schoolsluiting en noodopvang
U heeft vast de nieuwste coronamaatregelen van de overheid al gehoord of gelezen.
Vanaf maandag 20 december zijn de basisscholen gesloten. Er is geen afstandsonderwijs, de
leerlingen hebben vakantie.
We begrijpen dat dat van u als ouder veel flexibiliteit vraagt. Wij hopen dat uw werkgever u
tegemoet komt in het realiseren van een thuisbubbel.
Ons team wenst u veel sterkte en wijsheid met alle beslissingen die u moet gaan nemen.
De overheid:
• vraagt gezinnen zoveel mogelijk in hun eigen thuisbubbel te blijven volgende week.
• doet een beroep op u om alleen van noodopvang (voor ouders met cruciale beroepen)
gebruik te maken als het echt niet anders kan.
Heeft u een cruciaal beroep en moet u werken?
• Wij verzorgen noodopvang voor leerlingen op de dag dat ouders met een cruciaal beroep
moeten werken.
• Heeft één ouder een cruciaal beroep, dan probeert u eerst zelf opvang te regelen,
wanneer dat echt niet lukt, mag uw kind naar de noodopvang.
U leest hier om welke beroepen het gaat:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/cruciale-beroepen
Overleg even met ons, wanneer het u niet helemaal duidelijk is.
U kunt uw kind aanmelden voor de noodopvang door een mailtje te sturen naar
directiekameleon@kpoa.nl
We vangen uw kind volgende week op van 8.30 uur tot 14.00 uur. Uw kind komt via de
hoofdingang naar binnen/buiten.

Helpt u mee?
Vaak wordt er in de kerstvakantie, vooral met oud en nieuw, veel vernield bij school en in de
wijk. We vinden dat heel erg en willen u vragen een oogje in het zeil te houden.
Als u iets ziet bij de school dat niet in de haak is, wilt u dat dan alstublieft melden?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw oplettendheid!
Dader(s) nog aanwezig, spoed
of een levensbedreigende
situatie?
Dader niet meer aanwezig, geen
spoed, maar wel hulp nodig?
U kent de dader?
Melden van vernieling in de
wijk?
Melding van een vernieling aan
de school of op het plein?

Bel 112.
Bel de politie, 0900-8844.
Bel de politie, 0900-8844 of anoniem 0800-7000
Bel Meldpunt Woonomgeving via 14033 (werkdagen tussen
09.00 en 17:00 uur) of via www.amersfoort.nl/meldpunt.
Mail kameleon@kpoa.nl
Wij zullen in de vakantie de mail lezen en kunnen zo de
schade snel (laten) herstellen.

Luizencontrole
Na de kerstvakantie is er op woensdag gewoonlijk luizencontrole.
We kunnen de controle deze keer niet op school doen, omdat er zo min mogelijk ouders worden
toegelaten in de school.
Het blijft wel belangrijk om regelmatig te controleren op hoofdluis. Wij verzoeken u daarom
vriendelijk om zelf de hoofden van uw kinderen te controleren op de aanwezigheid van luizen
en/of neten.
Hier vindt u desgewenst een instructie voor het juist uitvoeren van de controle:
https://www.rivm.nl/hoofdluis/co...n-en-behandelen Mocht u luizen/neten aantreffen bij uw
kind, wilt u ons daarvan dan op de hoogte stellen?

Agenda
17 december

Kerstviering op school, laatste schooldag

20 december t/m 23 december

Schoolsluiting

24 december t/m 09 januari

Kerstvakantie

10 januari

Eerste schooldag in 2022

Belangrijke data vindt u ook op onze website op de homepage en onder het kopje
kalender.

