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Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief december 2020nr. 4 

 

Wat een raar jaar 2020 
Wie had in januari kunnen bedenken dat de scholen voor twee periodes gesloten 

zouden worden door een virus. Wie had kunnen bedenken dat wij ouders buiten de 

deur moeten houden, digitaal vergaderen en overal 10 keer over moeten nadenken 

voor wij iets doen. Geen schoolreis, eindmusical en kijkmiddag/avond. Het 

kerstfeest ineens twee dagen vervroegen.  

Ons team heeft het lastig. Maar ook u als ouder en onze kids hebben het zwaar. 

Het duurt al vanaf maart en zal nog wel even duren in 2021.   

Toch laat deze periode zien dat als je dingen samen doet wij heel wat 

aankunnen. Samen als team, samen als Wijzer scholen, samen met ouders en samen 

met onze kids slaan wij ons er door heen tot er betere tijden aanbreken. Heel 

erg bedankt voor de fijne samenwerking en het begrip voor elkaar. Hoe lastig 

het ook is, houdt u aan de Corona regels in de kerstvakantie. Wij zijn druk 

bezig het thuisonderwijs na 4 januari te organiseren. Hierover hoort u later 

meer. Ook krijgt u nog informatie over de noodopvang.   

 

Coronavirus 
Hieronder een update van ons eigen Corona dashboard. Fijn dat u ons doorgeeft 

als er binnen uw gezin iemand is met Corona. Bij twijfel of uw zoon of dochter 

naar school mag, kunt u altijd school bellen en vragen naar Lieke Bouber of 

Rob van der Mark.  
 

Week Aantal 

Getest 

Personeel 

Aantal 

Positief 

Personeel 

Aantal  

Positief  

Kinderen 

Dagen groep 

naar huis 

Aantal nieuwe 

huisgenoten 

met corona 

personeel 

Aantal nieuwe 

huisgenoten 

met corona 

kinderen 

September 7 0 0 2 0 2 

Oktober 7 0 0 0 2 2 

November 15 2 0 1 0 10 

7 december 4 0 2 2 0 2 
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CO2 melders 
In alle klassen zijn CO2 melders gezet. Dit om de kwaliteit van het 

binnenklimaat in de gaten te houden. Ook kan hiermee in de gaten worden 

gehouden of er voldoende geventileerd wordt. De aanwezige CO2 blijft ruim 

onder de norm die daar voor staat. Onze luchtbehandelingsinstallatie is prima 

in orde.  

 

Gymkleding 
Uw zoon of dochter krijgt de gymkleding en de gymschoenen mee naar huis voor 

de vakantie. Graag even wassen en luchten.  

 

Kerstfeest 
Als u dit leest is de kerstperiode op school weer  

voorbij. Helaas kunt u dit jaar geen kijkje in de 

school nemen. De school was met al die lichtjes 

weer prachtig door ouderraad en team in 

kerstsfeer gebracht.  

Om toch nog in kerstsfeer af te sluiten hebben de 

kinderen dinsdag een gezellige dag gehad. De 

kerstman en kerstvrouw zijn in iedere groep langs 

geweest. De kinderen vonden dat erg gezellig. 
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Ouderbijdrage 
Na de vorige nieuwsbrief hebben veel ouders de ouderbijdrage betaald. Heeft u 

dit nog niet gedaan, wilt u dit dan alsnog doen.  

 

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. Helaas 

verschuiven wij dit diner door het plotseling sluiten van de school naar 

januari of februari.   

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. 

 

Terugblik Sinterklaas 
Wij kunnen terugkijken op een gezellig 

sinterklaasfeest. Helaas geen groot ontvangst 

op het plein waar ouders bij aanwezig konden 

zijn. Sinterklaas had dit jaar maar één Piet 

bij zich. Hij gaf complimenten aan onze kids 

en collega’s. De cadeautjes vielen in de 

smaak. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Klassikaal ruilen bij de bibliotheek 
Ook het klassikaal ruilen van bibliotheek boeken verloopt heel anders dan de 

voorgaande jaren. Het is jammer dat de leerlingen niet meer zelf naar de 

bibliotheek kunnen om boeken uit te zoeken. Dit komt natuurlijk allemaal door 

de coronacrisis. 
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Maar gelukkig is er wel een oplossing. De bibliotheek verzamelt voor de 

groepen zowel lees- als informatieve boeken. Deze boeken worden door ons 

opgehaald bij de bibliotheek en na verloop van tijd worden deze boeken weer 

geruild. Het is fijn dat we op deze manier toch af en toe ook boeken van de 

bibliotheek kunnen lezen.   

 

Schoolvakantie en roostervrije dagen schooljaar 2020-2021 
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 

wo 16  

do 17 School gesloten vanwege lockdown 

vr 18  

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 
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AGENDA JANUARI 2021 

vr 1 Nieuwjaarsdag 

za/zo 2/3  

ma 4  

di 5  

wo 6 School gesloten vanwege lockdown 

do 7 thuisonderwijs 

vr 8  

za/zo 9/10  

ma 11  

di 12  

wo 13 School gesloten vanwege lockdown 

do 14 thuisonderwijs 

vr 15  

za/zo 16/17  

ma 18 Roostervrije dag leerlingen, studiedag 

di 19  

wo 20 Start nationale voorleesdagen 

do 21  

vr 22  

za/zo 23/24  

ma 25  

di 26  

wo 27  

do 28  

vr 29  

za/zo 30/31  


