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Ouderenquête tot 20 februari

Tot nu toe hebben 30 ouders het
tevredenheidsonderzoek ingevuld.
Dat is al veel meer dan vorig schooljaar, maar we willen u toch vragen
om ook uw enquête in te vullen. Dit
is erg belangrijk voor ons!
U kunt de tevredenheidsvragenlijst online
invullen met de inlogcodes die u van ons
gekregen heeft. Hiervoor gaat u naar de
website:
https://dekameleondrachten.wmkpo.nl
Als u geen codes meer heeft, kunt u deze opnieuw aanvragen door te mailen
naar m.vanderkamp@de-kameleon.nl

In dit nummer:
Ouderportaal geopend!
Ouderenquête

1

Vijfde kinderziekte

1

Nieuw op de website

1

Telefoons op school?

2

Kennismaking judo

2

VVE-thuis

2

Nog geen codes ontvangen? Kijk dan
eerst in uw ongewenste postvak van de
mail. Als ook daar niets staat, horen we
dit graag: mail dan naar

Schoolkrant groep 3

3

m.vanderkamp@de-kameleon.nl

Sinds een aantal weken kunt u inloggen
op uw eigen online ouderportaal van
onze school. Binnenkort zal ook het rapport en de resultaten op de laatste citotoetsen (weer) zichtbaar zijn.

Februari:

11: Tennistoernooi
16: Groep 3 naar ‘Knuffelpoli’

Onlangs is bij een leerling de ‘vijfde kinderziekte’ geconstateerd. De ouders van
de betreffende groep hebben hiervan
bericht ontvangen.
Dit is een besmettelijke (virus)ziekte die
niet te voorkomen is en erg veel lijkt op
griep. Kinderen die de vijfde ziekte
hebben, krijgen uitslag op hun huid. Als
de vlekjes zichtbaar zijn is het besmettingsgevaar voorbij.
Wat vragen we van u?
Als uw kind de vijfde ziekte heeft willen we
dit graag weten. Dit kunt u doorgeven aan de
leerkracht van uw kind.
Adviezen van de GGD:
Wat is vijfde ziekte?
Vijfde ziekte is een vlekjesziekte, veroorzaakt
door een virus. Het virus zit in de keel.
Wat moet ik doen?
• Hoesten en niezen in zakdoek of elleboog
• Extra vaak handen wassen
• Heeft (één van) uw kind(eren) vijfde ziekte
dan adviseren we u contact op te nemen

met de huisarts of verloskundige

Belangrijke data:
3: Kijkles zwemmen gr 3 en 4

Wat te doen als uw kind de vijfde
kinderziekte heeft

De schoolkrant van groep 3 vanaf
pagina 3!

Thuisblijven?
Als een kind met vijfde ziekte zich goed
voelt kan het gewoon naar school. Thuisblijven helpt niet om de verspreiding te voorkomen. Kinderen zijn al besmettelijk voordat
er verschijnselen optreden.
U bent zwanger en heeft als kind geen
vijfde ziekte gehad?
• U kunt uw kind gewoon halen en brengen
als er op school vijfde ziekte heerst.
• Als een gezinslid de vijfde ziekte heeft, adviseren we u contact op te nemen met uw
huisarts of verloskundige

16: Rapportgesprekken
17: Rapportgesprekken
17: Gekleed zwemmen gr 3 en 4
23: Start voorjaarsvakantie (1 week)

Meivakantie:
Let op: Onze meivakantie is van 4
t/m 15 mei!
In de kalender staat dit niet
goed weergegeven

Nieuw op onze website
Er staan nieuwe foto’s op onze site
van onder andere:
• Kennismakingslessen judo
• Schoolkrant maken groep 3
• Letterfeest en zintuigen groep 3
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Kinderen smullen van fruit!
De kinderen eten en genieten volop van het verse fruit wat we elke dinsdag, woensdag en donderdag gratis kunnen
aanbieden.
Tot nu toe hebben we o.a. wortelen, appels, peren en sinaasappels gehad. Ten aanzien van de fruitpauzes nog even de
belangrijkste afspraken op een rij:
•
•
•

Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen alle leerlingen van ons groente en fruit.
Als uw kind(eren) het aangeboden fruit ècht niet lust(en) mag u een gezond alternatief meegeven.
Geef a.u.b. uw kinderen ook de andere dagen een gezond tussendoortje mee.

Vriendelijk verzoek t.a.v. het ontbijt
Het komt helaas voor dat kinderen (door verschillende redenen) zonder
ontbijt op school komen. Het ontbijt is een hele belangrijke maaltijd die
thuis genuttigd moet worden. Het is niet goed voor uw kind wanneer u
het ontbijt meegeeft om pas tijdens de fruitpauze op te eten. We vragen
u dan vriendelijk om thuis te ontbijten met uw kind(eren).

Geld en mobieltjes meenemen naar school?
Het komt steeds vaker voor dat kinderen geld en / of
mobiele telefoons bij zich hebben op school. Daarom
willen u op de hoogte brengen van de afspraken die
hierover in het verleden gemaakt zijn.
Geld mee naar school?
We willen niet dat kinderen geld meenemen naar school,
tenzij ze het overblijven contant moeten betalen. Het geld
wordt in dat geval op eigen risico meegenomen, maar kan
ter bewaring aan de leerkracht gegeven worden.

Eerste VVE-bijeenkomst voor ouders groot succes!
Met een groep van 11 ouders van kinderen uit
groep 1 en 2 is onlangs een start gemaakt met
het project VVE-thuis. Bij dit project horen ouders meer over de thema’s en onderwerpen die
in de klas worden behandeld. Ook krijgen de ouders adviezen en materialen om hiermee thuis
met hun kind aan de slag te gaan.
Hieronder een verslag, gemaakt door de begeleidster van het project:

Mobiele telefoons mee naar school?
Alleen als er sprake is van een uiterste noodzaak mogen kinderen (op eigen risico) een mobiele telefoon mee naar
school. Ook deze kan ter bewaring aan de leerkracht worden
gegeven.

VVE- thuis is gestart!

Kennismakingslessen Judo groot succes!

Iedereen heeft een opdrachtenboekje over de winter
gekregen, hierin staan activiteiten die je samen met je
kind kunt doen. De benodigde materialen zijn ook uitgedeeld, zoals: verf, kwast, potloden, papier, schaar,
lijm en een mooi voorleesboekje.
Ouders veel plezier toegewenst bij het uitvoeren van
de activiteiten.

Ook dit jaar beleefden onze leerlingen weer veel plezier aan
de kennismakingsles judo. Op onze website ziet u meer
foto’s!

Op dinsdag 6 januari zijn we met een groep van 11
ouders gestart, bedankt voor jullie komst!
Tijdens deze bijeenkomst is het thema ‘winter en
hoe vind je het staan?’ besproken.

Op dinsdagmiddag 3
maart is de volgende
bijeenkomst, tot dan!

