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Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief november 2020nr. 3 

 

 

Coronavirus 
Wij slaan ons zo goed als het kan door deze vervelende periode. Wij missen het 

contact met ouders. Wij merken dat kinderen en ouders het ook lastig hebben. 

Dat doet ons pijn, daar waar mogelijk denken wij mee. Met elkaar hopen wij dat 

in het voorjaar weer wat meer mag.  

Graag zo snel mogelijk doorgeven als er iemand uit uw gezin Corona heeft. Dan 

overleggen wij met u wat er te doen staat.  

Wij hebben ook ons eigen Corona dashboard.  
 

Week Aantal 

getest 

Aantal 

positief 

Dagen groep 

naar huis 

Aantal nieuwe 

huisgenoten met 

corona 

personeel 

Aantal nieuwe 

huisgenoten met 

corona 

kinderen 

September 7 0 2 0 2 

Oktober 7 0 0 2 2 

2 november  3 1 1 0 0 

9 november 1 0 2 0 0 

16 november 6 0 1 0 2 

 

Halen en brengen van kinderen 
Het halen en brengen van de leerlingen gaat over het algemeen goed, ook in 

Corona tijd. Iedereen gaat snel weer naar huis na het afzetten van de 

kinderen.  

Wilt u uw zoon of dochter op de goede plek af zetten en op halen. Dat gaat 

nogal eens mis. Het wordt bij de taxi's dan te druk en daardoor 

onoverzichtelijk en onveilig. Misschien weet u niet meer hoe het zit.  

• Hek schoolplein aan de kant waar de taxi's staan: Hier worden alleen 

kinderen gebracht en opgehaald die met een taxi worden vervoerd. Ook 

kinderen die van en naar de kinderopvang gaan gebruiken dit hek. Ouders 

mogen hier geen kinderen afzetten of ophalen. 
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• Hek schoolplein aan de kant van de schuur: Dit hek is voor het afzetten 

van kinderen door ouders die lopend, op de fiets en met de auto komen. 

Is er geen parkeerplek dan kunt u de auto op de grote parkeerplaats bij 

de flat parkeren.  

• Leerlingen die zelfstandig naar school gaan, mogen een hek kiezen. Zij 

mogen ook door de hekken aan de voorkant van de school.  

Als iedereen zich aan de afspraken houdt, blijft het veilig op school. 

 

Sinterklaas 
Ook dit schooljaar komt Sinterklaas op 4 decemberop de Kameleon. Wel 

coronaproef natuurlijk. Dit betekent dat de Sint dit jaar niet aan het begin 

van de dag op het schoolplein wordt ontvangen. Hoe hij wel binnenkomt houden 

wij natuurlijk geheim. De kinderen hebben hun klas en de gangen feestelijk 

versierd. Op 4 december zijn de kinderen na 12.30 uur vrij.  

 

Kerstfeest 
Het kerstfeest vieren wij dit jaar anders dan u gewend bent. Na 5 december 

krijgt u in een brief meer informatie. Het kerstdiner aan het begin van de 

avond gaat niet door. De altijd gezellige borrel in‘t Ei gaat helaas ook niet 

door.  

Natuurlijk is er wel een kerstmaaltijd maar dan op 17 december onder 

schooltijd. U hoeft zelf geen eten mee te geven. Dat regelt dit jaar onze 

ouderraad.  

Op vrijdag 18 december zijn de kinderen na 12.30 uur vrij.  
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Ouderbijdrage 
De ouderraad geeft in december veel geld uit aan Sinterklaas en de kerst. Dit 

jaar is de kerst extra duur omdat het Kerstdiner moet worden ingekocht.  

Er zijn best veel ouders die de ouderbijdrage nog niet betaald hebben. Heeft u 

dit nog niet gedaan, wilt u dit dan z.s.m. overmaken. Zonder uw bijdrage 

krijgen wij leuke activiteiten niet goed georganiseerd. De ouderbijdrage is 43 

euro per schooljaar.  

Wilt u 43 euro overmaken op onze bankrekening NL41INGB0006607698 bij de ING 

t.n.v. Stichting Vrienden van SBO Kameleon, Vlaardingen o.v.v. de naam van het 

kind. 

 

De schoolreis hoeft u nog niet te betalen. Dat hoeft u pas te betalen als wij 

weten of de schoolreis doorgaat.  

 

Vragenlijst sociale veiligheid 
Ook dit jaar hebben wij in in oktober de vragenlijst sociale veiligheid 

afgenomen bij kinderen vanaf de groep 5 leeftijd. 83 kinderen hebben deze 

vragenlijst ingevuld  

Wij kunnen trots zijn op de uitslag. Op alle hoofdindicatoren scoren wij op of 

rond het landelijk gemiddelde. Wij worden vergeleken met gewone basisscholen 

omdat er niet zoveel speciale basisscholen in Nederland zijn.  

De kinderen geven voor veiligheid en het naar hun zin hebben op school de 

school een 8,2. 

 

EU Schoolfruit 
We hebben al een aantal weken schoolfruit achter de rug. De kinderen hebben 

heerlijk appel, banaan, meloen, tomaat, mandarijn, peentjes en komkommer 

kunnen proeven. Ze vinden het allemaal erg lekker om zo eens een lekker stukje 

fruit of groente te eten. En misschien maken ze kennis met een groente of 

fruitsoort wat ze nog nooit hebben geproefd. Ook is het goed voor de 

vitamines, zeker in deze tijd. De komende weken gaan de leerlingen vast nog 

meer soorten schoolfruit proeven.  

 

Inloopochtenden 
Door het Corona virus kunnen wij dit schooljaar de inloopochtenden helaas 

voorlopig niet door laten gaan. Wanneer inloopochtenden weer mogelijk zijn 

informeren wij u. 
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Schoolvakantie en roostervrije dagen schooljaar 2020-2021 
Sinterklaasfeest, leerlingen vrij 

vanaf 12.30 uur 
vr 04-12-2020    

Middag vrij vanaf 12.30 uur vr 18-12-2020    

Kerstvakantie ma 27-12-2020 t/m vr 01-01-2021 

Roostervrije dag, leerlingen vrij ma 18-01-2021    

Roostervrije dag, leerlingen vrij vr 19-02-2021    

Voorjaarsvakantie ma 22-02-2021 t/m vr 26-02-2021 

Paasweekeinde vr 02-04-2021  t/m ma 05-04-2021 

Sportdag, leerlingen vrij vanaf 12.30 

uur 
vr 23-04-2021    

Meivakantie ma 26-04-2021 t/m vr 07-05-2021 

Hemelvaartvakantie do 13-05-2021 t/m vr 14-05-2021 

Pinksteren ma 24-05-2021    

Roostervrije week, leerlingen vrij ma  21-06-2021 t/m vr 25-06-2021 

Roostervrije dag, leerlingen vrij vr 16-07-2021    

Zomervakantie ma 19-07-2021 t/m vr 27-08-2021 

 

Schoolvakantie schooljaar 2021-2022 
Herfstvakantie ma 18-10-2021 t/m vr 22-10-2021 

Kerstvakantie ma 27-12-2021 t/m vr 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie ma 28-02-2022 t/m vr 04-03-2022 

Paasweekeinde vr 15-04-2022  t/m ma 18-04-2022 

Meivakantie (incl. Koningsdag) ma 25-04-2022 t/m vr 06-05-2022 

Hemelvaartvakantie do 26-05-2022 t/m vr 27-05-2022 

Pinksteren ma 06-06-2022    

Zomervakantie ma  11-07-2022 t/m vr 19-08-2022 
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Kalender 
Hieronder vindt u de kalender voor de komende twee maanden. Door de corona 

crisis weten wij nog niet precies wat er wel of niet doorgaat. Houdt u de 

informatie vanuit school goed in de gaten.  
 

 

 

AGENDA DECEMBER 2020 

di 1  

wo 2  

do 3  

vr 4 Sinterklaasfeest, leerling vrij vanaf 12.30 uur 

za/zo 5/6 Pakjesavond 

ma 7  

di 8  

wo 9  

do 10  

vr 11  

za/zo 12/13  

ma 14  

di 15  

wo 16  

do 17 Kerstviering onder schooltijd 

vr 18 Leerlingen vrij vanaf 12.30 uur 

za/zo 19/20  

ma 21  

di 22  

wo 23 KERSTVAKANTIE 

do 24  

vr 25 1e Kerstdag 

za/zo 26/27 2e Kerstdag 

ma 28  

di 29  

wo 30 KERSTVAKANTIE 

do 31 Oudejaarsdag 


