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VOORWOORD
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We kunnen niet meer om het coronavirus heen. Als school
volgen we de richtlijnen van het RIVM en steunen we de
landelijke maatregelen. Omdat de berichtgeving elkaar snel
opvolgt en/of verandert, is het fijn als u Parro goed bijhoudt
voor de laatste ontwikkelingen. We bereiden ons voor op
verschillende scenario’s en zullen u hier zo goed als mogelijk
van op de hoogte houden. Als school, opvang, ouders en
kinderen dragen we gezamenlijk zorg voor het volgen van de
richtlijnen. De maatregelen zijn erop gericht dat mensen
minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten
thuisblijven. Als de verspreiding langzamer gaat, zijn er minder
mensen tegelijkertijd ziek. Het is fijn dat we merken dat u als
ouders meedenkt, ondersteunt en waar nodig kinderen
thuishoudt. In deze nieuwsbrief bespreken we enkele
maatregelen die we als school nemen om het contact en aantal
mensen te beperken. Tevens krijgt u ook een kijkje in
activiteiten die afgelopen weken hebben plaatsgevonden. Wat
betreft de activiteiten die komen, ligt het in de lijn der
verwachting dat activiteiten met externen buiten het reguliere
programma voornamelijk zullen worden afgelast.
Met vriendelijke groet,
Heidi van Wezel en Marlies Bakker
Directie de Kameleon

BUITEN AFSCHEID NEMEN
De maatregelen tegen het coronavirus zijn erop gericht dat
mensen minder contact hebben. Bijeenkomsten met meer dan
100 mensen zijn afgelast. Tegelijkertijd zijn we met het
wegbrengen met veel kinderen en ouders bij elkaar in de
school. Om dit te beperken willen we vragen, waar mogelijk,
buiten afscheid te nemen van de kinderen van groep 3 t/m 8 en

maart 2020

hen zelfstandig naar de groep te laten komen. Uiteraard is het
mogelijk om voor een afspraak, contact met de leerkracht of
indien een kind dit behoeft, wel mee naar binnen te lopen.

LUZIENPLUIZEN
In verlengde van bovengenoemde is besloten om voorlopig niet
te luizenpluizen om het lichamelijke contact te beperken. Wilt
u de kinderen daarom thuis extra controleren?

Voor in de agenda:
18 maart
20 maart
25 maart
6 april
9 april
10 t/m 13 april
15 en 16 april
24 april
25 april t/m 5 mei

Studiedag, alle kinderen zijn
vrij
Landelijke opschoondag
Grote Rekendag
Overdracht monument
groepen 7 en 8
Paasviering
Paasvakantie
IEP groep 8
Koningsspelen
Voorjaarsvakantie

ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS
Het thema ‘Proefjes’ is deze week
geopend in de leerjaren 1, 2 en 3 door
professor Willem de Bever (leerling van
meester Willem Wever). Hij liet ons
interessante proefjes zien, maar het ging
af en toe wel wat mis..
1 proefje bewaart hij voor de afsluiting
(met een ballon en een vuurtje) want dat
was nog iets te spannend.
Aan de leerlingen de taak de komende
weken te experimenteren in de
ontdekhoek en de geslaagde proefjes in de klas te laten zien.
De kinderen mogen natuurlijk ook thuis oefenen en een proefje
presenteren in de klas. Eind van het thema komt de professor
weer terug om van de kinderen te leren.
Leuke tip: www.proefjes.nl.

WEEK VAN DE DUURZAAMHEID
In de week van 16 t/m 20 maart
is de week van de duurzaamheid.
Hierbij zullen we ons vooral gaan
richten op plastic afval.
Voor de groepen 1 t/m 3 staat het boek 'Aaltje eet prikvis'
centraal. Dit is een verhaal over de gevolgen van plastic in de
zee, geschreven voor jonge kinderen. Het boek is geschreven
door Nynke de Jong uit Den Dolder. Zij komt op donderdag 19

maart het boek voorlezen en presenteren in de groepen 1/2,
2/3 en 3.
Ook de groepen 4 t/m 8 gaan aan de slag met het plasticprobleem. De school doet mee aan de Changemaker Challenge
Junior. Tijdens deze Challenge bedenken en schetsen de
kinderen hun oplossingen voor wegwerp-plastic. Als
voorbereiding op de Challenge zullen we ook lessen van het
lespakket van de plastic soup foundation gebruiken. Eén van de
opdrachten van de plastic soup foundation is het houden van
een Trash Hunt. Daarbij gaan leerlingen zelf in de buurt van de
school op zoek naar zwerfplastic.
Als school geven wij hier vorm aan tijdens de landelijke
opschoondag op vrijdag 20 maart, ter afsluiting van deze week.

DE GROTE REKENDAG
Op woensdag 25 maart vindt de Grote Rekendag weer plaats.
De titel van de 18e Grote Rekendag is ‘De Getallenfabriek’.
Door op een nieuwe manier naar getallen te kijken, ontstaan er
nieuwe leermomenten.
In deze Grote Rekendag:
– gaan we op zoek naar de getallen om ons heen;
– pakken we de getallen op en gaan er mee spelen;
– verbazen we ons erover hoe het zou zijn als er helemaal geen
getallen waren;
– kijken we naar de (soms heel bijzondere) relaties tussen
getallen;
– gaan we zelf getallen maken.

De andere vakken worden deze dag even weggecijferd, alleen
rekenen telt mee!

FORT DE BILT
3 maart 2020 zijn we naar Fort de Bilt geweest. Ik wil vertellen
wat we daar hebben gedaan. We kwamen daar aan en we
gingen eerst naar een zaaltje. Er werden dingen uitgelegd over
het fort en daarna gingen we een video kijken. Toen de video
klaar was mochten we in tweetallen aan het werk. We kregen
een boekje en we gingen opdrachten maken .
Het ging over mensen die daar hebben geleefd en over mensen
die zich nu net zo voelen.
Later mochten we naar buiten. We gingen eerst naar stenen
met informatie over mensen die daar zijn overleden. De jongste
was 16 en de oudste was 63 .
En we gingen ook naar een grot waar mensen vroeger
gevangen zaten. Het was best wel
erg.
En als laatste waren we op een
plek waar mensen gingen
oefenen, maar toen was het
helaas tijd om te gaan.
Het was super interessant.
Geschreven door Merel, groep 7

BIBLIOTHEEKBOEKEN VOOR GROEP 3
We zoeken voor de bibliotheek nog boeken voor startende
lezers. Heeft u misschien boeken die u niet gebruikt, die wij in
onze bibliotheek mogen zetten? Het gaat om niveau M3 en
E3. U mag deze inleveren bij de groepsleerkracht.

SCHAAKKAMPIOENSCHAP

In groep 1 en 2 wordt het lokaal omgedoopt tot een
getallenfabriek. In het kringgesprek wordt besproken dat elk
kind individueel ook weer een getallenfabriek is (leeftijd,
huisnummer, enzovoort). Vervolgens gaan de kinderen in een
circuit verder met het ontdekken, gebruiken en maken van
getallen.
In groep 3 en 4 gaan we nadenken hoe het zou zijn als er geen
getallen bestonden. De kinderen ontdekken hoe belangrijk
getallen zijn in ons dagelijks leven en in onze taal. Als we dan
toch de getallen weer gaan gebruiken, hoe kun je dan
bijvoorbeeld een link leggen tussen een getal en bepaalde
situatie? Waar let je op? De kinderen maken ook een
getallenpaspoort met persoonlijke getallen.
Ook in groep 5 en 6 vallen de getallen even weg en lezen de
kinderen een krantenpagina zonder getallen. Door het gesprek
hierover staan de kinderen weer vers tegenover al die getallen
om zich heen en zetten ze deze ontdekkingstocht voort in een
getallencircuit.
In groep 7 en 8 wordt het extra spannend, want het klaslokaal
wordt omgetoverd tot een escaperoom vol uitdagende
getallenpuzzels. Lukt het de kinderen om de sleutel te vinden?

We hebben met leerlingen van De Kameleon op de
Comeniusschool in Zeist het schoolschaakkampioenschap
gehouden. Het kampioenschap ging tussen de scholen De
Griffel, de Comeniusschool, De Kameleon en ZSV. Er deden
twee groepen van De Kameleon mee, groep 5/6 en groep 7/8.
De groep van 7/8, Sem, Jaap, Liese en Lisa, zijn eerste geworden
in poule B. De eerste van poule A mocht door naar het
landelijke kampioenschap. Groep 5/6 is tweede geworden in
poule B. Dat waren Siem, Roeland, Goos en Tijmen.
De lastigste tegenstander was de Comeniusschool. Ik heb vier
wedstrijden gewonnen, en twee wedstrijden verloren. Het was
een leuke en spannende middag.
Iedereen moet op schaken, het is een superleuke sport!

Geschreven met Sem, groep 7

GITAAR- EN ZANGLEERLINGEN GEZOCHT
Mijn naam is Renske van den Bongarth (23). Ik ben gitariste,
zangeres en songwriter. Juli 2019 ben ik afgestudeerd aan het
Conservatorium van Amsterdam. Mijn hoofdvak was gitaar en
mijn bijvak was zang. Meerdere malen per maand ben ik op het
podium te vinden met mijn band New Bliss. Hierin speel ik
elektrisch gitaar en zing ik. Alle liedjes van de band zijn
zelfgeschreven en zijn terug te vinden op Spotify. Inmiddels
hebben alle liedjes samen bijna 500.000 streams. Ook een leuk
feitje is dat ik in 2018 in de Ziggo Dome heb gespeeld met de
Amerikaanse band 30 Seconds to Mars. Hier vind je een link
naar mijn muziek en het optreden in de Ziggo Dome.
Verder hou ik heel erg van gitaarles en zangles geven. Het
belangrijkste vind ik dat mijn leerlingen een leuke tijd hebben,
bezig zijn met muziek die zij tof vinden én vooruit gaan op hun
instrument natuurlijk. Op de dinsdagmiddag geef ik al gitaaren zanglessen, maar vanaf april ga ik ook starten op de
woensdag. Ik ben dus op zoek naar nieuwe leerlingen voor de
woensdag. De proefles is geheel gratis en vrijblijvend.
Bij interesse stuur een mailtje naar:
renskecarlijn@hotmail.com

NIEUWE NATUURLESSEN
Woensdag 1 april begint er een nieuwe reeks natuurlessen. En
er zijn weer plekken vrij voor nieuwe kinderen.
Een kleine impressie van wat we doen tijdens een natuurles:
· Bodemdieren zoeken
· Eetbare planten zoeken en hier kruidenboter van maken
· Hutten bouwen met de stam van de bosuil
· Uilenballen pluizen
· Modderdag
· Waterdiertjes zoeken
· Natuurspelletjes
We starten 1 april met een reeks van 7 lessen, van 14:00 tot
15:30. We verzamelen in de hal van De Kameleon.
De data van de lenteperiode zijn 1, 8, 15 en 22 april en 13, 20
en 27 mei.
Wil jij ook een natuurexpert worden? Geef je dan op. Op het
einde krijg je zelfs een heus natuurexpert-diploma.
Kosten voor de reeks van 7 keer is 70 euro. Bij 7 of meer
aanmeldingen gaan de lessen door. Er kunnen maximaal 10
kinderen meedoen. Opgeven kan via een mailtje naar:
mirjam@natuurbelevingdeboomklever.nl. Kijk voor foto’s en
meer informatie op www.natuurbelevingdeboomklever.nl.
Tot in het bos!
Hartelijke groet, Mirjam

DEN DOLLYWOOD
Alweer twee jaar geleden
opende Filmhuis Den Dollywood
zijn deuren op het terrein van de
Willem Arntsz Hoeve. Iedere
twee weken verzorgt een
enthousiaste groep vrijwilligers
een filmweekend. Voor een klein
bedrag is iedereen welkom om

van een mooi aanbod aan films te genieten in de prachtig
gerenoveerde bioscoopzaal. Op vrijdagavond is er een film voor
volwassenen, variërend van drama tot actie en van komedie tot
documentaire. Zondags is er een matineevoorstelling voor de
jeugd. Dit kan een animatiefilm zijn voor de allerkleinsten of
een spannende film voor wat oudere kinderen.
Ben jij benieuwd wat er allemaal in Den Dollywood draait?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt dan in
aanloop naar ieder filmweekend een e-mail met het
programma voor dat weekend. Zo mis je nooit meer een film.
Ook ben je dan als eerste op de hoogte van extra ingelaste
voorstellingen tijdens studiedagen of andere onverwachte vrije
dagen op school.
Natuurlijk kun je ons programma ook vinden op
dendollywood.nl, facebook en instagram!
Wellicht tot snel!

MS MOTION DEN DOLDER
Kom op 27 september in beweging
tegen de zenuwslopende ziekte MS!
Doe mee aan MS Motion Den Dolder,
het hardloop- en wandelevenement
van het Nationaal MS Fonds. MS
Motion is een gezellig en sportief
evenement voor iedereen, jong en
oud. Kijk voor meer informatie op www.msmotion.nl of bekijk
dit filmpje.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Gehoord in de pauze tussen twee voetballers: “Ik ga je
bekeepen!”
Leerkracht groep 1-2: “Wat wordt een kikkervisje later?”
Leerling: “Een dinosaurus!”

