
 
 
 
 

 
VOORWOORD 
De vakantie zit er weer op en het schooljaar 2019-2020 gaat 
van start. We vinden het jammer dat de vakantie voorbij is en 
kijken tegelijk uit naar een nieuw schooljaar en de komst van 
de kinderen.  Deze week is het team de hele week bezig 
geweest met het organiseren en plannen van het schooljaar 
2019-2020. We verheugen ons op alle dingen die dit jaar gaan 
komen. Excursies, breekpunten, mooie projecten en hopelijk 
heel veel (leer)plezier.   
De komende weken zal in de groepen de focus liggen op de 
groepsvorming. De kinderen zitten elke dag in wisselende 
samenstelling en er zullen veel spellen worden gedaan.  In de 
bovenbouw kan dit onnodig lijken, maar ieder jaar valt het op 
hoeveel nieuwe dingen we nog over en van elkaar kunnen 
leren. De start van het schooljaar en de groepsvorming is 
enorm belangrijk voor de rest van het jaar en daarom zal hier 
in de eerste twee weken een focus op liggen, naast het 
opfrissen van de voorkennis.   
Op 11 september bent u van harte welkom voor de 
informatiemarkt van IKC de Schilden. Tijdens deze markt kunt 
u bij verschillende stands informatie verkrijgen over de 
verschillende organisaties die in De Schilden zijn gehuisvest: De 
Kameleon Kind&Co, het CJG, GGD regio Utrecht/het 
consultatiebureau, Expertisecentrum Uniek, verloskundige 
praktijk Zeist en het Sociaal team. Verder kunt u informatie 
krijgen over de naschoolse activiteiten en uw kind alvast 
inschrijven.   
Gedurende de avond worden er verschillende workshops 
gehouden waar u aan kunt deelnemen. Zo is er een workshop 
over leren lezen, leren leren, de procedure naar het voortgezet 
onderwijs, coöperatieve werkvormen, etc. Een unieke kans om 
het IKC beter te leren kennen. De avond is voor iedereen open, 
dus neem vooral buren, vrienden en andere geïnteresseerden 
mee. Er zal ook een workshop gegeven worden over 
mediaopvoeding. Een workshop voor kinderen van 0 t/m 8 jaar 
en een workshop voor kinderen van 9 t/m 13 jaar. In een 
veranderend tijdperk krijgt u hier als ouder(s)/verzorger(s) 
steeds meer mee te maken en kan het handig zijn om 
handvatten te krijgen. De informatiemarkt is van 19:00-21:30. 
Op de site van De Kameleon kunt u het volledige aanbod, 
inclusief de tijden, vinden.   

De informatieavond, zoals u deze voorheen gewend was, komt 
met deze informatiemarkt te vervallen. U zult van de 
groepsleerkracht van uw kind de praktische informatie 
ontvangen. In de week van 16 september worden er 
startgesprekken gepland, waarin u ook nog dingen kunt vragen. 
Let erop dat de oudergesprekken dit jaar in de middag zullen 
worden gepland.  
We kijken ernaar uit jullie volgende week te zien.   
Heidi en Marlies  
Directie De Kameleon 

 
VAKANTIES 2019-2020 
 

19 t/m 27 oktober 2019 Herfstvakantie 
28 oktober 2019 Studiedag 
6 december 2019 Studiedag 
18 december 2019 Onderbouwdag voor de 

groepen 1 en 2 
21 december 2019 t/m 5 
januari 2020 

Kerstvakantie 

28 januari 2020 Onderbouwdag voor de 
groepen 1 en 2 

21 februari 2020 Studiedag 
22 februari t/m 1 maart 
2020 

Krokusvakantie 

18 maart 2020 Studiedag 
10 t/m 13 april 2020 Pasen 
25 april t/m 5 mei 2020 Voorjaarsvakantie 
21 t/m 24 mei 2020 Hemelvaart 
30 mei t/m 7 juni 2020 Pinkstervakantie 
2 juli 2020 Studiedag 
17 juli 2020 12 uur start zomervakantie 
18 juli t/m 30 augustus 
2020 

Zomervakantie 

 
Let op! We hebben één week meivakantie, en met Pinksteren 
nog een week vrij. 
 

Nieuwsbrief   DE KAMELEON september 2018 

Voor in de agenda: 
6 september Informatieavond 
13 september Schoolfotograaf 
18 september Onderbouwdag groep 1-2 vrij 
25 september Startgesprekken 
26 september Startgesprekken 
26 september Kinderpostzegels 
1 oktober Opening IKC de Schilden 
3 oktober Opening Kinderboekenweek 
5 oktober Nieuwsbrief 
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PARRO-APP  
Voor het handhaven van de AVG is het 
belangrijk dat u via Parro opnieuw de 
privacy-voorkeuren van uw kind invult. 
U kunt hier aangeven waar uw kind wel/niet op de foto mag. 
Als we hier geen expliciete toestemming voor ontvangen, 
mogen we helaas geen foto’s van uw kind gebruiken. We 
willen u daarom verzoeken om zo snel mogelijk deze 
voorkeuren door te geven.   
Dit schooljaar willen we de app opnieuw inzetten voor 
ziekmeldingen, leuke feitjes, weetjes en belangrijke 
mededelingen. We willen het mailverkeer minimaliseren en 
zoveel mogelijk via de app versturen. Dus het wel en wee in de 
groep maar ook bijvoorbeeld een brief over de 
kinderboekenweek. De agenda wordt komende week 
toegevoegd. Oude kalenderitems kunt u via de prullenbak 
helemaal laten verdwijnen. Mocht u vragen hebben over de 
Parro-app laat het de leerkracht weten. We helpen u graag. 
Indien u de app nog niet gedownload heeft vragen we u dit 
spoedig te doen zodat u niets mist. 
De leerkracht zal u uitnodigen/koppelen voor het nieuwe 
schooljaar. 
 
INFORMATIEMARKT 11 SEPTEMBER 
Tijdens de informatiemarkt op 11 september worden er 
verschillende workshops en lezingen gegeven, die een kijkje 
geven op ons onderwijs.  
U kunt kiezen uit: 

- POVO-procedure (voor ouders van groep 8) 
- Mediaopvoeding voor het jonge kind (t/m 8 jaar) 
- Coöperatief leren 
- Bewegend leren 
- Leren lezen 
- Gezonde voeding 
- Vreedzame school en Grip op de groep 
- 123 ZING! 
- Meer- en hoogbegaafde leerlingen (het leerplein) 
- Techniek Torens 
- Leren leren 
- Mediaopvoeding voor het oudere kind (9-13 jaar) 
- Ontwikkelingsgericht onderwijs groep 1-2 
- Combinatiegroep 2-3 

 
U bent van harte welkom op onze informatiemarkt, van 19.00 
tot 21.30 uur. 
Zie voor meer informatie en het rooster onze website. 
 
NATUURWORKSHOPS 
Elke woensdagmiddag zal er weer een natuurworkshop te 
volgen zijn op De Kameleon. We lopen vanaf school naar het 
prachtige bos en gaan daar op zoek naar beestjes, leren over 
eetbare planten en misschien zien we wel sporen van grote 
dieren. De workshops staan in het teken van beleven en 
ontdekken. Soms vinden we prachtige veren of vliegt er voor 
onze neus een buizerd of specht weg. Dit zijn momenten die 
kinderen niet snel vergeten. Ze voelen zich thuis in het bos en 
ontdekken kwaliteiten bij zichzelf die in de natuur naar voren 
komen. De invulling van de workshops wordt bepaald door het 
seizoen en wat de natuur te bieden heeft. Om een idee te 
krijgen kan je een kijkje nemen op mijn website of 
facebookpagina.  

Er kunnen maximaal 10 kinderen meedoen aan de workshops. 
De kosten voor 7 workshops zijn 70,-.  
Heb je een vraag of wil je je opgeven? Dat kan met een mailtje 
naar: mirjam@natuurbelevingdeboomklever.nl.  Je kan je 
opgeven voor de periode herfst (bijna vol) of periode winter. 
Uiteraard kan je ook altijd een keer een proefles meedoen, voor 
7,50 euro. 
De data: 
Herfst: 18 sept, 25 sept, 2 okt, 9 okt, 16 okt, hefstvakantie , 30 
okt, 6 nov 
Winter: 13 nov, 20 nov, 27 
nov, 4 dec, 11 dec, 18 dec, 
kerstvakantie, 8 jan 
 
Tot in het bos! 
Groetjes, 
Mirjam 
 
UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Heeft u in de vakantie nog bijzondere, grappige en verbazende 
opmerkingen van uw kinderen gehoord? Laat het juf Heleen 
weten, misschien komt u ze in de volgende nieuwsbrief wel 
tegen! 
 

 


