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Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief april 2021nr. 7 

 

Volgend schooljaar 
Wij zijn al weer bezig met de voorbereidingen van het nieuwe 

schooljaar. Volgend schooljaar starten wij weer met 11 groepen. 

Zoals alle scholen krijgen wij extra geld uit het Nationaal 

Onderwijsprogramma. Dit om achterstanden en problemen 

veroorzaakt door Corona tegen te gaan. Hoe hoog deze subsidie 

is en hoe wij dit gaan inzetten, volgt later. Wij gaan natuurlijk 

door met de ingezette schoolontwikkeling. Sommige 

ontwikkelingen zijn vertraagd. Zodra het kan, pakken wij deze 

weer op. In het nieuwe schooljaar starten wij met een nieuwe 

rekenmethode. Ook volgend schooljaar blijven wij een school die 

het verschil wil maken voor kinderen, ouders en teamleden. 

Kortom een plek waar je veel leert en waar het fijn is om naar 

school te gaan. 

 

Coronavirus 
Voor iedereen is het een lastige en ingewikkelde periode. Er 

wordt veel van u, maar ook van ons, gevraagd. Vorige week 

moesten twee groepen in thuisquarantaine vanwege een positief 

geteste leerling. Iedereen heeft zich aan de afspraken gehouden. 

De beide groepen zijn inmiddels opgestart. Als iedereen de 

Coronaregels en RIVM richtlijnen blijft volgen, kunnen wij een 

schoolsluiting voorkomen.  

Heeft u vragen, neem dan contact op met ons. Hieronder staat 

ons Corona dashboard.  
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 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 

2020 
7 0 0 2 0 2 

Oktober 

2020 
7 0 0 0 2 2 

November 

2020 
15 2 0 1 0 10 

December 

2020 
8 0 3 

5 en  

Lockdown 
0 3 

Kerst 

vakantie 
1 0 0 Vakantie 0 1 

Januari 

2021 
7 0 0 Lockdown 1 3 

Februari 

2021 
5 0 0 

1 en 

lockdown 
0 2 

Maart  

2021 
15 0 3 11 0 14 

 

 

Projectweek 

‘lentekriebels’  
Wij kunnen terugkijken op een 

geslaagd project. Donderdag 1 

april krijgen de kinderen een 

Lentekriebels krant mee naar 

huis.  

 

Nieuws van de Diamanten. 
Vanaf het begin van dit schooljaar hebben wij een 

diamantenproject op school. Alle kinderen op de Kameleon 

krijgen Kanjertraining. Soms kan een kind iets extra’s gebruiken 

op het gebied van sociaal emotionele vorming en daarvoor is 

het diamantenproject. Diamanten schitteren prachtig….als ze een 

beetje gepolijst worden en geleerd hebben om met hun eigen 

gevoelens en die van een ander om te gaan.  
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Juf Wendy (de orthopedagoge van school) is vrijdag beschikbaar 

voor dit project. Juf Renate is op de andere 4 dagen 

beschikbaar. Wij werken al geruime tijd op de Kameleon en 

kennen alle kinderen en de meeste kinderen kennen ons ook.  
 

Ons diamantenkamertje zit rechts bij de 

hoofdingang van de school. Hier komen de 

diamanten ’s ochtends in- en uitchecken. 

Zij zetten hun knijper op de 

emotiethermometer, hoe zij zich voelen. 

(zie foto) Zien wij dat een kind zich geel 

of oranje voelt, dan hebben wij tijd voor 

een gesprekje om te ontdekken waardoor 

het kind zich zo voelt. Samen zorgen wij 

ervoor dat het kind weer met een goed 

(groen) gevoel de klas in gaat en in de 

middag met een fijn gevoel naar huis 

gaat. 

Een onderdeel van de dagelijkse 

gedragsondersteuning (DGO) zijn de DGO 

gedragslessen die juf Renate geeft in 

groepjes en juf Wendy op vrijdag aan 

individuele kinderen als dit voor het kind 

beter past. Hierover vertellen wij u in de volgende nieuwsbrief 

meer. De ouders van de kinderen die 2x per week emotielessen 

volgen momenteel zijn op de hoogte gesteld. Hier doen de 

diamanten aan mee als dit passend voor hen is en er zijn 

kinderen die niet in het diamantenproject zitten, maar die 

‘meeliften’. 

De volgende keer vertellen wij u graag meer over de DGO lessen 

en over de ontspanplek voor de diamanten. 

 

De koningsspelen 
De oranje sportkleding kan langzaam uit de 

kast gehaald worden, want de koningsspelen 

komen er aan! De koningsspelen zullen dit 

jaar op vrijdag 23 april worden georganiseerd. 

Wij houden hierbij natuurlijk rekening met de 

huidige beperkingen. Dit betekent dat deze 

Koningsspelen in een ander jasje gestoken 

zullen worden en er geen Koningsontbijt zal 

zijn. Wel denken we na over een ander lekker 

alternatief! Traditiegetrouw starten wij de ochtend zingend en 
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dansend met het lied van kinderen voor kinderen. 

De titel van het lied is ‘Zij aan zij’. Gedurende 

de dag zullen er in de groepen activiteiten 

plaatsvinden die met de Koningsspelen te maken 

hebben.  

Let op: deze dag mogen de kinderen in oranje 

kleding naar school komen en de schooldag 

eindigt om 12:30u.   

 

Verkeersexamen gaat dit schooljaar niet door 
Door het gedoe met Corona kan het verkeersexamen dit 

schooljaar niet doorgaan. Wij blijven natuurlijk wel verkeer 

geven. Groep 7 kinderen doen volgend schooljaar mee met het  

verkeersexamen.  

Het theoretisch verkeersexamen zou in april moeten 

plaatsvinden. We komen uit een lockdown. We hebben in de 

lockdown geen verkeer aangeboden (wel af en toe een opdracht 

in Junior Einstein, echter zijn dit geen opdrachten die lijken op 

de examenvragen). Ook is het zo dat we de groepen niet kunnen 

mengen (de helft van de kinderen heeft al wel examen gedaan, 

de andere helft niet), en dit geldt ook voor alle 

bovenbouwgroepen.  

 

Schoolfotograaf 
Helaas hebben we ook dit schooljaar de schoolfotograaf af 

moeten zeggen. Het ziet er niet naar uit dat er al snel 

versoepeling van de coronamaatregelen gaan komen. 

We hopen dat we volgend schooljaar de fotograaf kunnen 

uitnodigen om schoolfoto’s te komen maken. 

 

Rapportgesprekken 
De besprekingen zijn op 6 dinsdag april en donderdag 8 april. Als 

het goed is, heeft u een uitnodiging gehad. Zo niet, neem dan 

contact op met de leerkracht.  

 

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

Koningsspelen, 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 APRIL 2021 

do 1 
Alle groepen: Paas High Tea 

Lentekriebels schoolkrant 

vr 2 GoedeVrijdag, leerlingen vrij 

za/zo 3/4  

ma 5 2e Paasdag, leerlingen vrij 

di 6 Rapport-/OPP bespreking 

wo 7  

do 8 Rapport-/OPP bespreking 

vr 9  

za/zo 10/11  

ma 12  

di 13  

wo 14  

do 15  

vr 16  

za/zo 17/18  

ma 19  

di 20  

wo 21  

do 22  

vr 23 
Koningsspelen leerlingen vanaf 12.30 uur 

vrij 

za/zo 24/25  

ma 26  

di 27  

wo 28 Meivakantie 

do 29  

vr 30  
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AGENDA MEI 2021 

za/zo 1/2  

ma 3  

di 4  

wo 5 Meivakantie 

do 6  

vr 7  

za/zo 8/9  

ma 10 Naar school 

di 11  

wo 12  

do 13 Hemelvaartsdag, leerlingen vrij 

vr 14 Leerlingen vrij 

za/zo 15/16  

ma 17  

di 18  

wo 19  

do 20  

vr 21  

za/zo 22/23  

ma 24 2e Pinksterdag, leerlingen vrij 

di 25  

wo 26  


