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Nieuwsbrief nummer 2, 21 augustus 2020

Alweer een nieuwsbrief?
Ja, alweer een nieuwsbrief. We merken dat door het begin van het schooljaar én de bijzondere tijd waarin
we verkeren met het Corona-virus, het best even goed is regelmatig te communiceren met onze ouders. Ook
omdat persoonlijk contact dat nu best ingewikkeld maakt. We hebben elkaar wel nodig.

Luizencontrole
Het is op De Kameleon gebruikelijk om na iedere vakantie een luizencontrole uit te voeren. Vanwege Corona
kan dat nu niet. Om te voorkomen dat we verrast worden door de kriebelbeestjes, vragen we u zelf
regelmatig te controleren of uw kind(eren) nog vrij zijn van luizen en neten. Wanneer u ze toch vindt, vragen
we u dit te melden bij de leerkracht (via mail of Parro) óf door even te bellen naar school. We behandelen
dit vertrouwelijk.

Schoolfotograaf
Komende dinsdag komen de schoolfotografen op school. U heeft daar via Parro bericht over gehad. We zien
de kinderen graag altijd vrolijk op school, met ook hun zondagse gezicht op 😊.
Zoals vorige week al vermeld is het deze keer niet mogelijk om andere kinderen uit het gezin, die (nog) niet
op de Kameleon zitten ook op de foto te zetten.

Corona/Covid-19
In de vorige Nieuwsbrief hebben we uitgebreid de regels herhaald m.b.t. het Corona-virus. Gelukkig gaat het
-net als voor de vakantie- meestal heel goed. Dank daarvoor. We vragen toch opnieuw uw aandacht voor
een aantal zaken.

De hoofdregel: 1,5 m: wilt u hier ook bij het halen en brengen van uw kind(eren) rekening mee
houden? We hebben ouders in risicogroepen en bij de uitgang van het plein moet er ruimte zijn voor kinderen
en hun ouders. Geef elkaar de ruimte bij de uitgang én op de stoep en blijf niet langer
dan noodzakelijk;

Ouders komen niet in school: We zien toch dagelijks dat ouders naar binnen komen of willen.
Dat kan en mag alleen op (telefonische) afspraak en dan ook alleen als het niet anders kan. Wilt u iets kwijt
aan de juf/meester, dan moet dat via Parro, mail of telefoon. De leerkrachten lopen daarnaast regelmatig
mee naar buiten;
Kinderen vanaf groep 3 gaan meteen zelfstandig naar hun lokaal en spelen niet eerst op het plein. Jassen

en tassen mogen weer op hun eigen kapstok;

__

Agenda
U was gewend om jaarlijks een kalender van school te krijgen. We hebben gekozen dat niet meer te doen. In
de Parro-app staat de agenda ook. De vakanties en studiedagen zijn daarin opgenomen. Deze hebben we ook
eerder met u gedeeld via de nieuwsbrief. Voor de mensen die dat handig vinden, bij deze nog eens:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Paasweekend
Voorjaarsvakantie
Koningsdag 2021
Meivakantie, incl. Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

12-10 t/m 16-10-2020
21-12 t/m 01-01-2021
02-04 en 05-04-2021
22-02 t/m 26-02-2021
27-04-2021
03-05 t/m 14-05-2021
24-05-2021
12-07 t/m 20-08-2021

Studiedag
Studiedag
Adeniumdag
Studiedag
Studiedag
Planningsdag
Laatste dag voor de vakantie
Vrije middag voor de kerstvakantie

23-09-2020
09-10-2020
01-03-2021
03-02-2021
17-05-2021
16-06-2021
09-07-2021
18-12-2020

In de agenda staan ook al de data van de zaken die aan het begin van het schooljaar bekend zijn. Wanneer
er een nieuwe activiteit bekend is, plaatsen we ook de nieuwe data. Ook melden we die in de Nieuwsbrief.

Iedereen een heel fijn weekend!

