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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Als er sprake is van een verbinding tussen mensen, in wat voor
vorm van samenwerking dan ook, gebeuren er dingen die
anders niet zouden gebeuren (Jim Coleman).
Als school streven we naar verbinding. Verbinding tussen het
team, verbinding binnen een klas en verbinding met u.
Daarnaast streven we naar verbinding met de maatschappij en
de mensen om ons heen. Wat was het prachtig om die
verbinding te zien ontstaan bij het bezoek van vier leerlingen
van groep 7 aan Martha Flora, een particuliere zorginstelling
voor demente ouderen. Lichtjes in de ogen van de ouderen, van
plezier of van herkenning. De lunch die leerlingen van groep 6
voor ouderen uit hun omgeving hebben voorbereid. De
verwondering bij leerlingen (en begeleiders) die binnen
mochten kijken bij de Remia. De lichtjestocht met Sint Maarten.
Een gezamenlijke studiemiddag van De Kameleon en Kind&Co.
Prachtige activiteiten waarin de verbinding centraal staat. Ook
de komende periode zullen we deze verbinding weer
opzoeken. Als team hebben we een studiedag, leerlingen gaan
samen in orkestgroepen muziek maken en we zullen samen
Sinterklaas en Kerstmis vieren. We hopen dat u aanwezig bent
om hier samen van te genieten.
Met vriendelijke groet,
Heidi en Marlies
Directie De Kameleon

SCHOOLGIDS 2019-2020
De schoolgids van 2019-2020 is te lezen op onze website. Hier
staan ook andere documenten die wellicht interessant zijn om
te lezen.
U kunt de schoolgids vinden via deze link.

november 2019
Voortgangsgesprekken
Sinterklaasviering
Studiedag, alle leerlingen zijn
vrij
Voorlopig adviesgesprekken
groep 8
Kerstviering
Onderbouwdag, de groepen 1
en 2 zijn vrij
Kerstvakantie
Tafeltennistournooi groep 5
t/m 8

SCHOOLFRUIT
Van 11 november t/m 17 april krijgen de
leerlingen op school gratis drie porties groente
en fruit per week. De school doet namelijk
weer mee aan EU-Schoolfruit! De groente- en
fruitverstrekkingen worden gefinancierd door
de Europese Unie. Er zijn voor u geen extra
kosten aan verbonden. De groente- en
fruitdagen vallen dit jaar op dinsdag, woensdag
en donderdag. Op deze dagen hoeft uw kind dus geen
tussendoortje van thuis mee te nemen. Mocht dit om een
bepaalde reden wel nodig zijn, dan moedigen wij een gezonde
snack aan. Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente
uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief
voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.
Op vrijdag kan fruit/groente dat over is meegenomen worden
naar huis.

SINTERKLAASVIERING
Op 16 november komt Sinterklaas weer in het land! Op
donderdag 5 december zal de Sint ook een bezoek brengen
aan De Kameleon.
De schooltijden zijn deze dag net als alle andere dagen, van
08.30 – 14.00. Een tussendoortje wordt door de OV verzorgd,
lunch moeten de kinderen zelf meenemen.
Voor de groepen 5 t/m 8 betekent dit dat er lootjes getrokken
gaan worden. Dit gebeurt op vrijdag 15 november. Meer
informatie krijgt u van de leerkracht van uw groep.
Belangrijk: op 5 december zullen we de Sint opwachten op de
parkeerplaats, wilt u deze ochtend de eerste parkeervakken
(tot de ingang van de school) hiervoor vrij houden?
Namens de Sinterklaascommissie hartelijk bedankt!

WIJZIGING KERSTVIERING
In tegenstelling tot wat in de agenda stond, vindt de
kerstviering dit jaar tijdens schooltijd plaats. De kerstviering is
van 12:30-13:30 in de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand kerk. De leerlingen zullen tijdens de viering hun
muzikale talenten laten horen n.a.v. het muziekproject onder
begeleiding van Het Kunstenhuis. U bent van harte
uitgenodigd voor dit concert. Van 17:00-18:00 vindt het
kerstdiner plaats op school. Meer informatie ontvangt u over
enige tijd middels een brief, maar zo kunt u de data/tijd alvast
in uw agenda vasthouden.

BEZOEK AAN DE REMIA-FABRIEK
Op vrijdag 1 november
brachten de groepen 4 t/m 8
een bezoekje aan de Remiafabriek. Den Dolder wordt
ook wel ´het sauzenhart van
Nederland´ genoemd. Het
was echt heel erg leuk en
bijzonder, want het gebeurt
niet vaak dat er kinderen in de Remia-fabriek mogen komen.
Toen je binnen kwam kreeg je een raar pak aan met een
haarnetje en schoenbeschermers vanwege de hygiëne. Je
kreeg een uitleg en daarna mochten we eindelijk naar binnen.
Het rook daarbinnen heel apart. Eerst gingen we kijken bij een
soort van mosterd, daarna gingen we naar de knoflooksaus. Het
was echt raar om te zien hoe dat verpakt werd. Er werd eerst
een etiket omheen gedaan, daarna werd het gesmolten in een
heet apparaat. Toen kwam er een volledige fles uit die later
gevuld werd met knoflooksaus. Toen zagen we de mayonaise,
en dat was heel raar toen dat gevuld werd. We zijn bijna de hele
fabriek doorgelopen. Toen kwamen we bij de plek waar alle
dozen met saus verpakt werden en op een grote lopende band
gelegd werden. Daarna zijn we naar het einde van de fabriek
gegaan, daar zagen we hoe de dozen met saus in de
vrachtwagens gelegd werden. Toen zijn we weer terug gelopen
naar het begin en kregen we een lekker bakje patat met
natuurlijk de allerbeste en lekkerste saus van DE REMIA!
Geschreven door: Tessa uit groep 8A

BEZOEK GROEP 7 AAN MARTHA FLORA
Flore, Evi, Timor en Max uit
groep 7 mochten een kijkje
nemen binnen de hekken van
Martha Flora. Bij binnenkomst
kregen we limonade en een
stukje ontbijtkoek. Het was een leuke kennismaking met
oudere mensen met dementie. Flore en Evi mochten in een
kamer kijken en daar gingen ze even kletsen. Timor en Max
zijn bij een vrouw gaan zitten die vroeger juf was. Wij
mochten haar dan ook juf noemen. Daarna zijn Max en Timor
bij een meneer gaan zitten en die vertelde dat hij militair was.
Hij zat vroeger in dienst bij het Nederlandse leger. In Martha
Flora is ook een hondje (een teckel). Zij zat bij een mevrouw
binnen. En in Martha Flora zijn verschillende activiteiten om te
doen, bijvoorbeeld Yoga. De mensen daar krijgen een luxe
ontbijt. Ze hebben er ook vogels. Bij Martha Flora is een kast
met heel veel spelletjes. Alle deuren gingen open met een
chip.
Geschreven door Flore, Evi, Timor en Max

START PEUTEROPVANG
Kind & Co wil per 1 januari 2020 bij IKC De Schilden een extra
peutergroep (dagopvang) starten. We zijn bezig met de
gemeente Zeist om een aanvraag in te dienen aangaande deze
nieuw te starten groep.
De bestaande peutergroep blijft en is een halve dagopvang met
VVE, maximaal 8 kinderen per dag. Daarnaast starten we een
hele dagopvanggroep van maximaal 8 kinderen per dag. Beide
opvangmogelijkheden zullen zijn op de maandag, dinsdag en
donderdag en vrijdag.
De tijden van de halve dagopvang zijn 08.30 tot 12.00 uur, de
tijden van de hele dagopvang zijn van 07.30 tot 18.30 uur.
Voor beide peutergroepen geldt dat zij samenwerken met
groep 1-2 en betrokken worden bij schoolse activiteiten.
Mocht u geïnteresseerd zijn kunt u contact opnemen met de
planning van Kind & Co, Ellis Zirkzee, telnr. 030-7607783
Met vriendelijke groet,
Marleen Spaan en Leonie van Duren

SURPRISEMIDDAGEN BSO SPELONK
BSO Spelonk organiseert weer surprisemiddagen.
Op vrijdag 22 en 29 november van 14.00 t/m 17.00 uur zijn de
kinderen van harte welkom om aan hun sinterklaassurprise te
komen werken.
De kosten per middag zijn € 2.50 per kind, inclusief wat te eten
en te drinken. U mag het geld aan uw kind meegeven, of dit zelf
bij de BSO langsbrengen.
Opgeven kan via spelonk@kmnkindenco.nl, graag met
vermelding van welke middag(en) u uw kind opgeeft, of uw
kind alleen naar huis mag en een noodnummer.
We hebben plek voor maximaal 20 kinderen.
Wij zijn ook nog op zoek naar een aantal hulpouders voor deze
twee middagen. Als u graag wilt helpen, kunt u dit ook via de email laten weten.
En hebt u nog kosteloos materiaal? Dat kunnen wij goed
gebruiken!
Dit kunt u langsbrengen bij de BSO.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Gehoord op de gang:
Leerling groep 1-2: “Spinnen zijn van Spiderman gemaakt!”
Juf Lucia vertelt vol trots dat ze oma gaat
worden.
Leerling groep 1-2: “Dat kan toch niet? Jij
bent veel te jong om oma te worden!”
De kleuters hebben zelf appelmoes gemaakt.
Bij het trakteren van de appelmoes vraagt de juf: “En wat zit er
allemaal in de appelmoes?”
Leerling groep 1-2: “Appel en… moes!”
Juf Heleen: “Ik kon gisteren niet naar de winkel, ik was aan het
werk.”
Leerling groep 5: “Wat voor werk doe je dan?”

