
 
 
 
 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De vorige nieuwsbrief is nog maar net verstuurd en u ontvangt 
er nu weer één. Er gebeurt veel binnen de school en daarvan 
houden we u graag op de hoogte middels deze (extra) 
nieuwsbrief. 
 
OUDERBIJDRAGE 
Op 23 april heeft u via het ouderportaal een brief van de 
oudervereniging ontvangen over de ouderbijdrage, waarin 
werd gevraagd de bijdrage voor 8 mei over te maken. Deze 
bijdrage maakt het mogelijk om extra activiteiten te 
organiseren en voor groep 8 wordt het schoolkamp hiervan 
bekostigt. Helaas missen we nog veel betalingen. Wilt u de 
bijdrage voor uw kind(eren) z.s.m. overmaken? Voor een 
tegemoetkoming in de ouderbijdrage kunt u zich wenden tot 
de gemeente of Stichting Leerkansen Zeist 
(www.leerkansenzeist.nl).  
Voor vragen verwijzen we u graag naar de brief van 23 april of 
naar Ceriel Riemersma, de penningmeester van de OV. Hij is 
bereikbaar via ceriel08@yahoo.co. 
 
VERSOEPELINGEN 
Het kabinet heeft besloten om de maatregelen in het primair 
onderwijs nog niet te versoepelen. Het volgt daarmee het 
advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de 
huidige maatregel rond cohorten nog niet los te laten. De PO-
Raad en ook wij als school, hadden gehoopt dat de schoolteams 
iets meer ruimte hadden gekregen om naar eigen wens en 
behoefte de laatste weken van het schooljaar in te richten. 
 
We hebben wel besloten om de maatregelen van de 
mondkapjes te versoepelen. Leerlingen van groep 6 t/m 8 
hoeven vanaf volgende week geen mondkapje meer te dagen. 
Daarnaast is het voor u als ouder niet meer verplicht om buiten 
op het schoolplein een mondkapje te dragen. Beide 
maatregelen zijn in het protocol een advies i.p.v. verplichting 
en met de huidige versoepelingen zien wij ruimte om deze 

maatregelen los te laten. We vragen u wel om onderling 
afstand te houden en alleen het schoolplein op te komen als 
uw kind dit niet zelfstandig kan. 
 
GEZONDHEIDSKLACHTEN? 
We hebben al een aantal keer de vraag gekregen of een zelftest 
voldoende is bij (corona gerelateerde) gezondheidsklachten. 
Dit is niet het geval. Een zelftest 
dient om besmettingen zonder 
klachten op te merken. Uw kind 
mag naar school komen als het 
negatief getest is via de GGD of 
wanneer het 24 uur klachtenvrij is. 

EXTRA HANDEN IN DE KLAS 
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over het 
Nationaal Programma Onderwijs; steunprogramma voor 
herstel en perspectief. Momenteel hebben we ook extra gelden 
vanuit de subsidie ‘extra handen in de klas’. Martijn Elders 
(eerder ook werkzaam op De Kameleon) geeft op vrijdag extra 
ondersteuning in groep 5. Hester Wiegman vervangt 
momenteel Corina in groep 6. Daarnaast geeft zij vanuit deze 
extra gelden twee dagen ondersteuning aan leerlingen uit 
groep 3 t/m 7. We zijn blij met deze gelden, waarmee we naast 
de reguliere ondersteuning, extra ondersteuning kunnen 
bieden aan verschillende leerlingen.   
 
EVEN VOORSTELLEN 
Ik ben Hester Wiegman. Ik werk 
sinds 3 weken op de Kameleon. 
Op dinsdag en vrijdag in groep 6, 
en op maandag en donderdag 
help ik leerlingen uit 
verschillende groepen met 
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15 juli Uitzwaaien groep 8 
16 juli 12 uur start de 
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dingen waar ze extra hulp bij kunnen gebruiken, zoals lezen, 
spelling en rekenen. 
Ik woon samen met mijn man in Utrecht. Voordat ik hier kwam 
werken heb ik 7 jaar op een school in Soest gewerkt. Als ik niet 
aan het werk ben vind ik het leuk om te klussen in huis en geniet 
ik van een goede kop koffie. Wellicht zien we elkaar nog eens 
lopen op het plein!   
 
SCHOOLFRUIT 
Deze week eindigt het EU-schoolfruit project. Dit betekent dat 
de leerlingen vanaf volgende week geen schoolfruit meer 
ontvangen. De leerlingen hebben de afgelopen 
weken vaak met plezier verschillende soorten 
groente en fruit gegeten. We vragen u om de 
gezonde lijn voort te zetten en uw kind fruit 
en groente mee te geven. Variatie is leuk, 
lekker en goed voor de smaakontwikkeling 
van uw kind. 
 
HERINNERING: INFORMATIEBIJEENKOMST 
GROEPSINDELING 1 T/M 4 
In de vorige nieuwbrief bent u geïnformeerd over de 
groepsindeling voor 2021-2022. Groep 1 t/m 4 gaan we 
opnieuw indelen en we nemen u graag mee in onze motivatie 
en afwegingen tijdens een online bijeenkomst op dinsdag 8 juni 
20:00. U ontvangt hiervoor nog een link via het ouderportaal. 
 
UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Een leerling uit groep 1-2 heeft een tekening 
gemaakt van juf Nel, met een man naast 
haar. “Dat is haar kickbockscoach. Want juf 
Nel is heel sterk, dus zit ze op kickboksen.” 
 


