
 
 
 
 

 
VOORWOORD 
Kerstmis is een feest van vrede, vrede hier en overal. En die 
vrede voor de mensen is begonnen in een stal. Kerstmis is een 
feest van lichtjes. Lichtjes in de duisternis, in een wereld waar 
het leven lang niet altijd vrolijk is. Toch is kerst een feest van 
blijdschap, een feest voor jou, een feest voor mij. Kerstmis 
maakt je warm van binnen en die warmte maakt je blij. 
Kerstfeest is een feest van mensen. Mensen groot en mensen 
klein.   
 
Kerstmis is een feest voor iedereen en dat was mooi zichtbaar 
in de prachtige kerstviering en het geslaagde kerstdiner van 
afgelopen dinsdag. Leerlingen hadden plezier, maakten muziek 
met elkaar en genoten van al het lekkere eten dat door 
iedereen was klaargemaakt. Een prachtig feest na een 
eveneens geslaagd Sinterklaasfeest, waarin de leerlingen ook 
zorg en aandacht hadden besteed aan mooie surprises en 
gezamenlijk een dans voor Sinterklaas in de hal lieten zien.  
 
Feest vieren doe je samen! Aan de leerlingen is dinsdag 
gevraagd om het lichtje dat ze hebben gemaakt te geven aan 
iemand die het kan gebruiken. Iemand die eenzaam 
is/verdrietig is of een extra steuntje kan gebruiken. Wilt u dit 
stimuleren en ze hierbij helpen?  Zo is het niet alleen een feest 
van De Kameleon, maar een feest voor de hele wijk/omgeving.   
 
Het was een mooie periode, maar nu is het tijd voor vakantie.  
Via deze weg wensen we jullie fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2020! Geniet van een heerlijke, welverdiende 
vakantie. 
 
Heidi en Marlies  
Directie De Kameleon 
 
 
 

DE GOUDEN REGELS 
Tijdens de studiemiddag van IKC De Schilden hebben de 
medewerkers van De Kameleon en Kind&Co samen naar de 
regels van de Vreedzame School gekeken. De uitkomst is een 
prachtige set van Gouden Regels, die u hieronder kunt lezen. 
Na de kerstvakantie zullen we, net als in de eerste weken na de 
zomervakantie, aandacht hebben voor deze regels. Ze gelden 
namelijk niet alleen op school, maar ook bij de BSO of in de 
peutergroep. 

De Gouden Regels 
 We gaan respectvol met elkaar om. 
 Ik, jij, hij of zij… iedereen hoort erbij. 
 Wij zijn allemaal belangrijk en werken aan een goede sfeer. 
 Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt in het 

Integraal Kindcentrum. 
 Wij gaan zorgvuldig om met de materialen. 
 Wanneer wij van mening verschillen, bespreken we dat met 

elkaar. 
 Je mag iedereen om hulp vragen. 

 
MEEPRATEN OVER HET SCHOOLPLAN 
Graag nodigen wij ouders uit om met ons mee te praten over 
de koers van de school. Deze koers leggen we vast in een 
schoolplan. Een schoolplan wordt om de vier jaar gemaakt en 
is een schoolspecifieke uitwerking van het strategisch 
beleidsplan van Het Sticht.  
Samen scholen, samen leven is de missie van Het Sticht. Voor 
ons een zeer passende missie; naast goed onderwijs vinden 
wij met name onze maatschappelijke betrokkenheid erg 
belangrijk.  
Tijdens de studiedag op 6 december hebben we met het team  
gekeken naar de schoolspecifieke doelen. Graag horen wij ook 
van u wat u belangrijk vindt voor de doorontwikkeling van de 
school. U kunt met ons meepraten op vrijdag 24 januari om 
13:00 uur of op vrijdag 31 januari om 08:30 uur.  
U kunt zich opgeven bij Jahreese, onze administratief 
medewerkster (administratie@kameleondendolder.nl). 
 
NIEUWS VAN KMN KIND&CO 
Start peutergroep hele dagopvang. 
Ons streven is om per 1 maart 2020 bij IKC De Schilden een 
extra Peutergroep met hele dagopvang te starten.  
De bestaande peutergroep blijft een halve dagopvang met VVE 
(voor- en vroegschoolse educatie). 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag komt er dus een 
extra peutergroep voor hele dagopvang. 
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. 
De peutergroepen werken nauw samen met de kleutergroepen 
van De Kameleon. Voor de kinderen die de hele dag op de 
peutergroep blijven en nog rusten/slapen creëren we door 
middel van schermen een hoekje in de groep met rustbedjes. 
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Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met 
onze planning, Ellis Zirkzee, via e.zirkzee@kmnkindenco.nl of 
030-7607783 
 
Mocht u nog andere vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met clustermanager Leonie van Duren, via 
l.vanduren@kmnkindenco.nl of 06-13178476. 
 
BSO Spelonk en PG Locomotiefje zijn op zoek naar 
oudercommissie-leden. 
Wilt u uw wensen en behoeften aan het management kenbaar 
kunnen maken? Wilt u meebeslissen over het onderwerp van 
de jaarlijkse themabijeenkomst voor ouders? Wilt u invloed 
kunnen uitoefenen op onder andere de uitvoering van het 
pedagogisch-, kwaliteits- en voedingsbeleid? Kortom wilt u uw 
stem laten horen? 
 
Dat komt goed uit, want wij zijn op zoek naar leden voor de 
oudercommissie! 
Heeft u interesse om bij de oudercommissie van BSO spelonk 
en PG Locomotiefje te komen, dan kunt u een mail sturen naar 
l.vanduren@kmnkindenco.nl. 
 
VSO Spelonk (voorschoolse opvang) 
Binnen IKC de Schilden bied Kind&Co voorschoolse opvang aan. 
Dit gebeurt op dit moment alleen op dinsdag van 7:30 tot 8:30 
uur. De opvang vindt plaats in het BSO-lokaal naast de 
peutergroep. Eén pedagogisch medewerker vangt de kinderen 
op en brengt de kinderen naar school, en zorgt dat de 
overdracht aan de leerkracht goed verloopt. Tijdens de opvang 
kunnen de kinderen lekker spelen, lezen, relaxen of een gezellig 
spelletje aan tafel spelen. 
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met 
onze planning, Ellis Zirkzee, via e.zirkzee@kmnkindenco.nl of 
030-7607783. 
 
LICHT AAN OP DE FIETS! 
Misschien heeft u het al gezien: op het fietspad bij de school 
staat de tekst ‘Zet je licht aan!’. Dat is natuurlijk niet voor niets. 
Nu de dagen donkerder 
worden, en het steeds 
vaker gebeurt dat de 
kinderen (en u!) in het 
donker fietsen, is het 
van belang dat ze goed 
zichtbaar zijn voor het 
andere verkeer. Niet 
alleen op wegen die je 
met de auto deelt is dit 
belangrijk, ook op het 
fietspad. Als een auto, 
brommer of andere 
verkeersdeelnemer aan 
komt rijden/lopen, en je 
helemaal over het hoofd 
ziet, kunnen er 
vervelende ongelukken 
gebeuren. Dat kan voorkomen worden door een juiste en 
duidelijke fietsverlichting. 
Meer informatie over de juiste verlichting en tips vindt u op 
www.ikwiljezien.nl. 

Want al zie jij de ander, de ander ziet jou niet altijd! 
 

 
SINTERKLAAS OP SCHOOL 
5 december hoorden alle inwoners van Den Dolder plots 
politiesirenes. Wat was er aan de hand? 
Gelukkig niets ernstigs: Sinterklaas kwam op visite op De 
Kameleon, maar hij was zijn Pieten kwijt. Gelukkig wist de 
politie waar de Pieten waren, en kregen de Pieten een 
politiebus mee, zodat ze snel Sinterklaas konden komen 
versterken. Dat kon natuurlijk niet heel stilletjes: zwaailicht en 
sirene aan! 
 
Gelukkig hadden de Pieten ook het Grote Boek mee, dus kon 
Sint de kinderen allemaal even toespreken. Ook de 
bovenbouwgroepen werden niet overgeslagen door de Sint. 
Naast dat ze voor elkaar prachtige surprises hadden gemaakt, 
kwamen Sint en de Pieten nog even langs in de klas om ze een 
klassencadeau te geven. Met handen vol pepernoten en 
cadeautjes gingen de kinderen met een grote lach weer naar 
huis.  

 
FOTO’S VAN HET ZOMERCONCERT  
Het zomerconcert is al eventjes geleden, maar we denken er 
nog graag aan terug! Om weer in de sfeer te komen, hebben 
we foto’s van het concert op onze website gezet. Daar komt u 
door hier te klikken.  

Voor in de agenda: 
21 december t/m 
5 januari 

Kerstvakantie 

12 januari Tafeltennistournooi groep 5 
t/m 8 

22 januari Nationale Voorleesdag 
28 januari Onderbouwdag, de groepen 

1 en 2 zijn vrij 
7 februari Rapport 
10 tot en met 14 
februari 

Oudergesprekken en 
adviesgesprekken groep 8 

19 februari Breekpunt groep 4 en 7 
20 februari Carnaval 
21 februari Studiedag, alle kinderen zijn 

vrij 
22 februari t/m 1 
maart 

Krokusvakantie 

 



 
 
 
 

TYPECURSUS  
In 2020 wordt er weer een typecursus voor de groepen 6 t/m 8 
aangeboden. Inmiddels hebben we voldoende aanmeldingen 
om deze door te kunnen laten gaan. Mocht u nog interesse 
hebben, dan kunt u uw kind nog steeds opgeven. 
 
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.  
De eerste les is op donderdag 9 januari 2020. De prijs voor deze 
cursus is 179 euro. 
De cursus wordt afgesloten met een heus typediploma! 
Aanmelden kan via www.typeapp.nl, of door te bellen naar 
030-2586609. Hier kunt u een flyer bekijken met meer 
informatie. 
 
WINTERLEESBINGO  
Door op school en thuis 
dagelijks (voor) te lezen neemt 
het plezier in lezen toe en 
worden kinderen beter in taal. 
Ook in de kerstvakantie kunt u thuis het leesplezier van uw kind 
vergroten met deze leuke winterleesbingo! Laat de sneeuw 
maar komen! 
Is de kaart vol? Laat hem maar vol trots aan de juf zien! 
Zoekt u nog een leuk, grappig of spannend boek om voor te 
lezen? Kom naar de bibliotheek, wij helpen u graag! 
Wij wensen u fijne feestdagen en een stralend 2020 vol mooi 
verhalen!  
 
AAPJESKOOI IN BILTHOVEN 
Na groot succes in verschillende wijken in Utrecht, organiseert 
Stichting Aapjeskooi nu ook lessen dreumes- en peutergym in 
Bilthoven. Iedere woensdagochtend kun je samen met je aapje 
komen gymmen in de gymzaal van de Van Dijckschool. De 
Aapjeskooi zorgt hier voor een gymzaal vol toestellen waarin je 
samen op ontdekking kunt gaan. Klimmen, springen, slingeren, 
mikken, rollen, dansen: alles komt aan bod! Dit is niet alleen 
goed voor de motorische ontwikkeling maar ook voor de 
sociale en cognitieve 
ontwikkeling van je kindje. 
De lessen zijn geschikt 
voor kinderen vanaf 
ongeveer 1,5 (ze moeten 
goed kunnen lopen) tot 4 
jaar. Nieuwsgierig? Meld 
je aan via 
www.aapjeskooi.nl voor 
een proefles of lesperiode 
en ontdek wat jouw aapje 
al kan!  
 
Met sportieve groet,  
Manuel Kuijk 
Coördinator Utrecht / docent Aapjeskooi 
 
 
 
 
 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
 
Leerling groep 4: “Ik wil later straaljagermachinist worden!” 
 
 
 
 
 
 
 


