
  

  1    

 

 

Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief januari 2021nr. 5 

Coronavirus 
Volgende week weten wij of wij vanaf 8 februari weer volledig 

open kunnen. Dat is wat wij het liefst doen. Wij hebben heel 

veel waardering voor uw inzet bij het thuisonderwijs. Loopt u 

erin vast, neem dan contact op met de leerkracht.  

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. 

Nieuw is dat u bij verkoudheid in combinatie met een andere 

klacht uw kind kan laten testen op Corona bij de GGD.   

 
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 

December 8 0 3 
2+3 

lockdown 
0 3 

Kerst 

vakantie 
1 0 0 vakantie 0 1 

Tot 25 

januari 

2021 

7 0 0 lockdown 1 3 

 

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 
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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. 

 

Leerlingenraad 
Tijdens de lockdown krijgen de kinderen natuurlijk thuisonderwijs. 

Ook de geplande Kinderraad 

vergadering van 5 januari wilden 

wij niet overslaan. Samen met 

juf Hanneke en juf Jola hebben 

wij ook de vergadering via 

Teams gedaan. Alle kinderen 

zaten netjes op tijd klaar 

achter hun laptop, tablet of 

computer. 

 

Alle agendapunten zijn 

besproken. De kinderen hebben 

meegedacht over de terugkomst 

op school na de lockdown. Er kwamen leuke ideeën zoals toasten 

op het nieuwe jaar met kinderchampagne. Ook hebben de 

kinderen tips gegeven aan de juffen over het online lesgeven. 

Daarnaast hebben ze nieuw materiaal gekozen voor het 

schoolplein. Er zijn namelijk loopski’s besteld. De kinderen 

hebben hiervoor gekozen om het samenwerken te stimuleren! 

 

Via deze weg willen wij alle kinderen een compliment geven voor 

hoe goed de vergadering verliep en dat online! 

 

Groetjes namens de Kinderraad van de Kameleon 

 

Juf Hanneke en juf Jola 

 

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 
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 

 

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 JANUARI 2021 

ma 25  

di 26  

wo 27 Nationale voorleesdag 

do 28  

vr 29  

za/zo 30/31  
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AGENDA FEBRUARI 2021 

ma 1  

di 2  

wo 3  

do 4  

vr 5  

za/zo 6/7  

ma 8  

di 9  

wo 10  

do 11  

vr 12  

za/zo 13/14  

ma 15  

di 16  

wo 17  

do 18  

vr 19 Roostervrije dag, leerlingen vrij 

za/zo 20/21  

ma 22  

di 23  

wo 24 Voorjaarsvakantie 

do 25  

vr 26  

za/zo 27/28  

AGENDA MAART 2021 

ma 1 Rapport en OPP gesprekken 

di 2  

wo 3  

do 4 Rapport en OPP gesprekken 

vr 5  

za/zo 6/7  


