
 
 
 
 

 
VOORWOORD 
De Gouden Weken, de eerste weken van het schooljaar, zitten 
er bijna op. Het zijn de belangrijkste weken voor het neerzetten 
van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas. Daarom zijn 
deze weken goud waard. De leerlingen hebben oude kennis 
opgefrist en nieuwe kennis opgedaan. Vriendschappen zijn 
voorgezet of nieuwe vriendschapen zijn ontstaan. De leerlingen 
hebben samen gelachen en waar nodig een conflict opgelost. 
Samen zijn we verantwoordelijk voor de klas en voor de school. 
Met trots kijken we dan ook terug op deze eerste weken. 
11 september was de informatiemarkt van IKC De Schilden. Van 
de aanwezigen kregen we enthousiaste reacties, de 
verschillende workshops en de informatie over het naschools 
aanbod en de externe partners binnen het IKC waren 
interessant. Op Parro zijn de hand-outs geplaatst van de 
workshop Mediaopvoeding.  
Vorig jaar is met succes een actie opgezet om geld in te zamelen 
voor een AED. In deze nieuwsbrief leest u over de mogelijkheid 
om een reanimatiecursus BLS & AED te volgen. Wat betreft de 
kalender heeft er nog een wijziging plaatsgevonden. Dit jaar 
hebben we de kinderboekenweek gecombineerd met de 
Cultuurplusweek. Het thema ‘Reis mee’ blijkt echter voor 
zoveel inspiratie te zorgen, dat we de tentoonstelling een week 
verschoven hebben. Op deze manier kunnen we het thema nog 
beter creatief uitwerken. De tentoonstelling vindt hierdoor niet 
plaats op vrijdag 11 oktober, maar op vrijdag 18 oktober. U 
bent van harte welkom om vanaf 13:45 uur de tentoonstelling 
te bekijken. 
Met vriendelijke groet, 
Heidi en Marlies  
Directie De Kameleon 
 

OPENING KINDERBOEKENWEEK 
Woensdagmorgen reden er allerlei juffen met rare voertuigen 
door de gang. Dit was niet zomaar, dit had te maken met de 
Kinderboekenweek. Met een spetterend optreden van onze 
eigen astronauten Angelique en Eva zijn we vanochtend de 
Kinderboekenweek gestart! 
Elke klas heeft een boek gekregen waar we de komende 
periode mee aan de slag gaan. Het thema van de 
Kinderboekenweek is dit jaar "Reis mee!". De nadruk ligt vooral 
bij alle verschillende voertuigen die gebruikt kunnen worden 
om te reizen. 
De Kinderboekenweek wordt gecombineerd met onze 
Cultuurplusweek. Alle kinderen maken speciale kunstwerken 
die met reizen te maken hebben. De kunstwerken zijn vanaf 
vrijdagmiddag 18 oktober te bewonderen bij een afsluitende 
tentoonstelling. 

 

 

Nieuwsbrief   DE KAMELEON oktober 2019 

Voor in de agenda: 
2 t/m 10 oktober Kinderboekenweek 
14 t/m 17 oktober Cultuurplusweek 
17 oktober Tentoonstelling 

cultuurplusweek 
16 en 17 oktober Schoolfotograaf 
19 t/m 27 oktober Herfstvakantie 
28 oktober Studiedag, alle leerlingen vrij 
1 november Bezoek Remia-fabriek 
8 november Breekpunt groep 2-3, 3 en 6 
11 november Sint Maarten 
11 november Lunch met ouderen door groep 

6 
11 t/m 15 
november 

Week van de mediawijsheid 
groep 7 en 8 

14 november NIO groep 8 
18 t/m 22 
november 

Voortgangsgesprekken 
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24-UURS AED IS OPGEHANGEN 
Sinds afgelopen woensdag is IKC de Schilden in het bezit van 
een 24-uurs AED. 
De AED is zichtbaar opgehangen bij de ingang van de school. 
 
Omdat het belangrijk is om de 
school en de wijk hartveilig te 
maken, is een aantal 
enthousiaste ouders een actie 
gestart. De actie was een groot 
succes, binnen 30 dagen is het 
geld dankzij vele donateurs bij 
elkaar gebracht. Onze dank is 
groot aan een ieder die aan deze actie heeft deelgenomen. In 
het bijzonder danken wij VVE bedrijventerrein “de Duif”  te Den 
Dolder en Hellemans Consultancy BV te Hoevelaken voor hun 
inbreng. 
 
De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten. Hoe 
sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op 
leven én leven met minimale schade. Voor de professionele 
hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een 
slachtoffer aan te komen. Als burgerhulpverlener start jij in die 
kritieke minuten de eerste hulp op.  
 
Op dinsdag 12 november kunt u van 18:00-22:00 uur 
deelnemen aan een cursus van Stichting Reanimatieonderwijs 
Zuid Oost Utrecht in IKC De Schilden. Tijdens de cursus leer je 
hoe een reanimatie slachtoffer te herkennen is. Daarnaast 
staan de daadwerkelijke reanimatie vaardigheden, veilig 
werken met en het bedienen van de AED centraal. Na de cursus 
kun je in zo'n situatie niet alleen de eerste stap zetten maar ook 
de tweede en daadwerkelijk hulp verlenen! De kosten 
bedragen 37,50 per persoon. Er zijn veel zorgverzekeringen die 
deze cursus vergoeden. Via bijgesloten link kunt u zich opgeven 
https://www.webshopreanimatieonderwijs.nl/product/20645
46/  
 
EVEN VOORSTELLEN 
Mijn naam is Liesbeth Hermans en 
vanaf 1 september val ik in voor het 
zwangerschapsverlof van juf Natascha.  
Tot de kerstvakantie ben ik  er op 
woensdag, donderdag en vrijdag, 
samen met juf Nel en juf Karin. 
Naast het juf zijn, ben ik ook moeder van Coen, Fons en Thies, 
houd ik van hardlopen, koken en leren én heb ik verschillende 
taken als vrijwilliger. 
Komende tijd ga ik natuurlijk veel nieuwe gezichten zien, 
wennen aan ‘De Kameleon’ en zo snel mogelijk alle namen 
onthouden, maar dat komt vast goed! We gaan er samen een 
gezellige tijd van maken! Als u nog vragen heeft kom gerust 
langs. 
 
Mijn naam is Tessa Loffeld en ik ben 20 jaar. 
Op dit moment ben ik 4e jaars ALPO-
student in Utrecht. Dit jaar ga ik stagelopen 
in groep 2-3 bij Lucia. Naast mijn studie 
dans ik, bak ik graag koekjes en geef ik 
turnlessen. 

Ik hoop er een superleuk jaar van te gaan maken! 
 
Mijn naam is Clarieke de Vries, ik ben 21 jaar en dit jaar ga ik 
stagelopen in groep 4/5 bij Angelique en 
Maartje. Het eerste halfjaar, tot februari, is 
dit alleen op de dinsdag. Daarna zal ik meer 
dagen in de week aanwezig zijn in deze 
groep. Ik hoop dit jaar af te studeren en 
bevoegd leerkracht te worden. Ik zit in mijn 
vierde en laatste jaar van de ALPO. Ik heb 
erg veel zin veel te leren ván en áán de 
kinderen. 
Als u vragen heeft over mij of over mijn studie hoor ik dat 
natuurlijk graag. 
 
SCHOOLFOTOGRAAF 16 EN 17 OKTOBER 
Zoals u in de  agenda hebt kunnen lezen, komt de 
schoolfotograaf dit jaar op twee dagen, woensdag 16 en 
donderdag 17 oktober. 
Woensdag 16 oktober zullen de 
broertjes/zusjes-foto’s worden 
gemaakt, donderdag 17 oktober 
zullen de individuele foto’s en de 
groepsfoto’s worden gemaakt. 
Houdt u hier dus rekening mee.  
 
PLASTIC AFVAL 
De Kameleon is een afvalvrije school, en daar zijn we erg trots 
op. We scheiden het afval en proberen zo min mogelijk 
restafval te produceren. Dat lukt ons al erg goed! Maar ons 
doel is ook het plastic-, papier- en GFT-afval te verminderen. 
Helaas zien we nog dat er vaak pakjes drinken en 
tussendoortjes in plastic worden meegegeven. De plastic-
afvalbakken zitten hierdoor overvol. Tip: geef een 
herbruikbare beker mee waar uw zoon/dochter zelf water in 
kan stoppen, of vul deze thuis al met drinken. En het brood en 
de tussendoortjes kunnen ook in een (brood-)trommel. Deze 
kan dan mee naar huis genomen worden, en de volgende dag 
nog een keer gebruikt worden. 
Als we hier allemaal goed op letten, produceren we steeds 
minder afval.  
Een afvalvrije school maak je samen! 
 
KINDERZWERFBOEKEN 
Kinderzwerfboeken zijn van alle kinderen! Je neemt het boek 
mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het weer verder 
zwerven. Bijvoorbeeld in de wachtkamer van de tandarts, of in 
de trein naar je opa en oma. Je vindt ook zwerfboeken op 
school, in de boekencarrousel in de hal. 
Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op die sticker 
staat: Neem me mee! Je mag het 
gratis mee naar huis nemen en 
lezen. Als je het uit hebt, laat het 
dan weer zwerven. Dan kan een 
ander kind het ook lezen. Wist je 
dat sommige boeken zijn gaan 
zwerven in Utrecht en nu al in 
Leeuwarden zijn? 
Jullie kunnen ook oude boeken 
inleveren bij juf Eva ( groep 4), dan 



 
 
 
 

kunnen dat weer nieuwe zwerfboeken worden. 
Veel leesplezier! 
 
SPIJKERJAS KWIJT 
Mieke uit groep 4 is haar spijkerjas kwijt. Wie heeft hem per 
ongeluk meegenomen? Hij lag in de hal toen groep 4 ging 
gymmen, maar toen ze terugkwamen lag de jas er niet meer. 
Hij ligt ook niet bij de gevonden voorwerpen. Het is een 
spijkerjas met glitters. Mieke zou erg blij zijn als de jas weer 
terecht is! Als u de jas heeft gevonden, mag u hem inleveren 
bij juf Eva (groep 4). 
 
JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR 
Uw kind wil graag voetballen, turnen, judoën, op dansles, 
muziekles of een andere sportieve of creatieve activiteit doen. 
Is het betalen van de contributie / lesgeld een probleem? Het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt. 
Voor de ouders die onvoldoende financiële middelen hebben 
om het sporten te betalen biedt het Jeugdfonds sport en 
cultuur de mogelijkheid om de contributie te vergoeden. 
 
Grofweg zijn er drie mogelijkheden. 
1: Vergoeding voor de contributie van de sportvereniging en/of 
cultuuraanbod (muziekles, dansen e.d.) inclusief een 
waardebon voor het aanschaffen van passende 
sportattributen. 
2: Vergoeding voor het halen van zwemdiploma A, dit mag 
combinatie met een vergoeding voor een sport/cultuur 
aanvraag. 
3. Vergoeding voor het halen zwemdiploma B, dit mag niet 
gecombineerd worden met een andere aanvraag. 
 
Kent of bent u iemand die in aanmerking komt voor deze 
subsidieregeling? Neem dan eens een kijkje op 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/ 
of neem contact op met één van de buurtsportcoaches van 
Sportief Zeist www.sportiefzeist.nl. 
 
TRIXXS BUURTSPORT 
Trixxs buurtsport zal ook dit schooljaar weer voortgezet 
worden. Dit jaar zullen de lessen plaatsvinden op donderdagen 
van 14.30 tot 15.30 in de sporthal van DOSC. Deze lessen zullen 
door Hedda en Caro, twee turntrainsters van DOSC, worden 
georganiseerd. 
 
De eerste planning voor dit jaar is gemaakt. De planning staat 
onderaan dit nieuwsbericht. Deelname aan deze lessen kost 
€39,00 tot aan het eind van dit jaar (€3,00 per les). Deze 
bijdrage kan na aanmelding overgemaakt worden. De lessen 
zullen net als vorig jaar zich op multisport richten, waarbij 
plezier voorop staat. 
 
Uw kind aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
trixx.heddacaro@gmail.com. 
 
Planning 2019 
#1 - 19 sep (reeds geweest) 
#2 - 26 sep 
#3 - 3 okt 
#4 - 10 okt 
#5 - 17 okt 

#6 - 31 okt 
#7 - 7 nov 
#8 - 14 nov 
#9 - 21 nov 
#10 - 28 nov   
#11 - 5 dec (Sinterklaas)   
#12 - 12 dec  
#13 - 19 dec (Laatste les) 
 
MUZIEKLES VAN MEREL 
Merel van der Wielen geeft gitaar-, songwriting- en zangles op 
dinsdagmiddag en -avond. Op De Kameleon in het 
theaterlokaal kan je van jong tot oud een gratis proefles volgen. 
Plezier en beleving in muziek staat voorop en zal worden 
ondersteund door theorie en techniek. Voor meer informatie 
ga naar www.muzieklesdendolder.nl. 
 
KUNSTENHUIS 
Jeugdzangtheater is op woensdag van 14.15 tot 15.00 uur. De 
leeftijd was eerder tot 10 jaar, maar als er kinderen zijn van 10 
jaar of ouder die het leuk vinden, zijn ze van harte welkom een 
keer een proefles bij te wonen. 
Blokfluit is op woensdag van 14.15 tot 15.00 uur, leeftijdsgroep 
6-8 jaar. Hierbij geldt ook dat als er kinderen zijn die ouder of 
net iets jonger zijn, gerust een keer een proefles mogen 
bijwonen.  
De cellolessen op donderdagmiddag zijn gestart, maar mocht 
uw kind nog interesse hebben dan is er nog van alles mogelijk. 
Het popkoor is inmiddels ook gestart op woensdag onder 
schooltijd en bestaat uit 2 enthousiaste groepen uit de 
middenbouw en bovenbouw! 
 
Muziekplezier van 1 tot 4 jaar (woensdagochtend 9-10 uur) 
Beleef samen met je kind het plezier van muziek! Muziek is 
contact maken, ontdekken en beleven. De lessen bestaan uit 
een scala van muziek- en spelactiviteiten zoals liedjes zingen, 
spelen, luisteren naar en bewegen op muziek.  
 
MAD SCIENCE 
In het schooljaar 2019-2020  komt er 
op maandagmiddag een professor  van 
Mad Science de naschoolse Techniek & 
Wetenschap-cursus verzorgen. 
Na een knallende aftrap met een 
spectaculaire Science show, kunnen 
kinderen zich opgeven voor de 
Wetenschap & Techniek cursus (Let op: dit zijn weer 
spiksplinternieuwe lessen). 
Kinderen worden gedurende 6 weken meegenomen in de 
wondere wereld van experimenten, proefjes en spectaculaire 
demonstraties!  
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor 
de Techniek en Wetenschap die daarachter zit uitleggen.  
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte slimme 
wetenschapper!  
Tijdens de naschoolse cursus komen kinderen spelenderwijs in 
aanraking met verschillende aspecten van Techniek en 
Wetenschap. Ze leren om te onderzoeken en te ontdekken, 
maar ook om hypotheses te maken en te analyseren.  
Mad Science is op een missie om kinderen enthousiast te 
maken voor Techniek & Wetenschap. Met behulp van de 



 
 
 
 

knotsgekke wetenschappers, spannende demonstraties en 
leuke activiteiten komen steeds meer kinderen in aanraking 
met de wereld van Techniek & Wetenschap! 
 
We beginnen op maandagmiddag 11 november, om 14.15. Als 
er te veel inschrijvingen zijn, zal er een tweede groep starten 
om 15.30. Indeling gaat op volgorde van inschrijving. 
De cursus kost 72 euro. 
Klik hier om direct naar de inschrijvingssite te gaan.  
 
TYPECURSUS  (VANAF GROEP 6) 
In 2020 wordt er weer een 
typecursus aangeboden voor de 
kinderen. 
In 12 klassikale lessen van 1 uur leert uw kind moeiteloos blind 
typen. Een goede voorbereiding voor het middelbaar 
onderwijs! 
De cursus zal op donderdagmiddag plaatsvinden, van 14.15-
15.15. Mochten er veel aanmeldingen zijn, zullen we een 
tweede groep starten van 15.15-16.15. Groepsindeling op 
volgorde van inschrijving. 
De eerste les is op donderdag 9 janurai 2020. De prijs voor deze 
cursus is 179 euro. 
Aanmelden kan via www.typeapp.nl, of door te bellen naar 
030-2586609. 
 
KINDERCOLLEGE 
Woensdag 23 oktober biedt Idea weer een kindercollege aan. 
Ditmaal zal het college in het teken staan van fotografie. Kom 
leren fotograferen met fotograaf Jelle Verhoeks! 
 
Wanneer: 23 oktober 
Tijd: 14.30-15.30 
Locatie: Bibliotheek Idea Zeist 
Voor wie: Kinderen van 8-12 jaar 
 
De toegang is gratis, maar wel graag 
aanmelden via www.ideacultuur.nl/kindercolleges. 
 
UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Leerling groep 1: “Ik heb het niet koud hoor!” 
Leerling groep 2: “Ik wel, want ik zit in groep 2!” 
 
Leerkracht: “Wat een mooie schoenen!” 
Leerling groep 8: “Ja, met lucht in de 
zolen.” 
Leerkracht: “Hip!” 
Leerling groep 8: “Nee, Adidas.” 
 
Leerkracht groep 1/2: “Weten jullie nog een liedje over 
‘reizen’?” 
Leerling: “Ik zag twee beren broodjes smeren!” 
Leerkracht: “Nee, die gaat niet over reizen. Weet je misschien 
een andere?” 
Leerling: “Ik zag twee bijen in een Mercedes rijden!” 
 
Juf Kimberly kwam zonder make-up op school. 
Leerling: “Ik schrok echt heel erg! Ik had je niet herkend…” 
 
 
 

 
 


