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Nieuwsbrief nummer 4, 18 september 2020
Studiedag
Zoals u weet heeft het team aanstaande woensdag een studiedag. De kinderen zijn dan vrij.

Trefpunt
In het wijkdeel van de Brede School is “Het Trefpunt” weer geopend. Iedere ochtend kunt u van 8.30 u. tot
10.00 u. zo naar binnen lopen om:
andere ouders te ontmoeten;
een kopje koffie te drinken;
informatie en advies te krijgen;
enz. enz

Halen en brengen
We zijn in de meeste gevallen zeer tevreden hoe het gaat bij het halen en brengen van de kinderen. Ook goed
te zien dat de oudere kinderen ook al best vaak zelf naar school komen.
We willen u nog wel vragen rekening te houden met

Kom op tijd: We verwachten de kinderen in ieder geval na de eerste bel, maar zeker vóór de tweede
bel in het lokaal. Het is best vervelend voor de leerkrachten, maar ook voor klasgenootjes, wanneer er
met enige regelmaat een kind later binnenkomt. Hierdoor moeten de juffen (of meester) hun lessen
onderbreken of opnieuw starten. Ook voor het kind dat te laat komt is het niet prettig.

Kom op tijd 2:

Bij het ophalen zien we ook graag dat u op tijd bent, vooral bij de groepen 1/2.

Vanwege de Corona-maatregelen vragen we ouders van kind(eren) in 1/2 op maandag t/m donderdag
om 10 vóór 2 bij de klas vandaan te halen, zodat ouders en kinderen om 2 uur van het schoolplein af
zijn. Helaas zien we nog te vaak dat de kinderen ruim ná 2 uur worden gehaald.
Op vrijdag worden de kinderen van de groepen 1/2 om 12 uur bij het Krajicek-court gebracht door de
juffen.

Roken: Het liefst zouden we zien dat er bij het hek niet gerookt wordt. Wanneer het dan toch “nodig”
is, laat dan alstublieft voldoende ruimte op de stoep en bij de in- en uitgangen, zodat andere ouders en
kinderen niet door rokende ouders hoeven om op- of van het schoolplein te komen.

Geen ouders binnen: Het gebeurt nog een enkele keer dat ouders in de school komen om even
wat te vragen of juf iets te zeggen. Dat mag nog steeds niet. Voor schooltijd staat meester Durk iedere
dag op het plein. Wilt u iets vragen of doorgeven, kan dat bij hem. Is het nodig een afspraak te maken,
kunt u dat ook via meester Durk doen. U kunt natuurlijk ook altijd bellen om af te spreken.

Allemaal bedankt voor de medewerking!

__

Gezonde school
De Kameleon heeft een deelcertificaat Gezonde School. We doen veel m.b.t sport en bewegen, maar er
hoort ook bij dat we willen dat de kinderen voor het fruit- en middageten een gezonde hap meenemen.
Speculaasjes, koekjes, frisdrank, snoep, etc. horen daar niet bij. Wilt u daar, samen met uw
zoon(s)/dochter(s), om denken?

Schoolfoto
De schoolfoto’s zijn intussen klaar en de kinderen hebben een bestelkaart meegekregen. Via de genoemde
website en inlogcode kunt u een indruk krijgen van de foto’s van- en met uw kind(eren). Indien u dat wenst
kunt u ook daar de bestelling plaatsen.
Helaas zijn niet alle kinderen op de foto gekomen. Meer dan anders missen er op verschillende groepsfoto’s
leerlingen en zijn dus ook niet àlle kinderen individueel op de foto gekomen. We proberen nog iets te
regelen met de schoolfotograaf, maar deze zijn nu ontzettend druk. De kans is groot dat het niet zal gaan
lukken. Mocht er nog wel een oplossing komen, laten we dat natuurlijk aan u weten.

Informatieavonden
Ieder jaar nodigen we de ouders en verzorgers van onze leerlingen uit om te vertellen hoe en wat er het
komende schooljaar wordt gedaan in de groep(en) van uw kind(eren). Helaas is het vanwege de
Coronaregels nu niet mogelijk Informatieavonden op deze manier te organiseren. We hebben daarom
bedacht om u via Parro een presentatie te sturen, met bijzondere dingen en regels voor iedere groep. We
hopen dat u op die manier toch enigszins een beeld krijgt van dit komende schooljaar.
De presentatie zal u uiterlijk dit weekend worden gestuurd.

Om alvast in de agenda te zetten
Vrijdag 9 oktober (vrijdag voor de herfstvakantie) is de volgende studiedag van het team. We zullen deze
dag ook gebruiken om “omgekeerde oudergesprekken” met u te voeren. Houdt u daar alvast rekening mee?
U krijgt ervoor een uitnodiging.

Iedereen een heel fijn weekend!

