
 
 
 
 

 
VOORWOORD 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Terwijl we aan de ene kant het gevoel hebben dat we aan het 
opstarten zijn, zijn we ook druk met de afronding van het 
schooljaar. De formatie is rond, het schoolplan is af en aan de 
musical wordt hard gewerkt. We zijn super blij voor groep 8 dat 
het er toch nog van gaat komen, kamp en de musical kunnen 
gewoon doorgaan. Heel fijn! 
Volgende week staat onze studiedag in het teken van de 
overdracht. We willen hier nog meer ruimte voor nemen dan 
andere jaren. We merken dat veel kinderen gelukkig op niveau 
zijn gebleven maar merken ook dat sommige rekenstrategieën 
of spellingscategorieën er onvoldoende inzetten. Taak dus voor 
ons om hierop direct in te spelen, ook in het nieuwe schooljaar. 
Op de studiedag kijken we ook naar het jaarplan en de 
jaarplanning voor volgend schooljaar. De focus zal komen te 
liggen op de implementatie van twee nieuwe methodes: Lijn 3, 
voor technisch lezen in groep 3 en Blink, voor wereldoriëntatie 
in groep 4 t/m 8. Daarnaast zullen wij stap voor stap steeds 
meer gaan werken vanuit leerlijnen. Dit nieuwe leren, zoals het 
ook wel wordt genoemd, is een proces wat je per vakgebied 
oppakt. Aankomende vrijdag zal een groot deel van het team 
hiervoor een online training volgen. Als u geïnteresseerd bent 
in ons schoolplan 2020-2024, dan kunt u deze op onze website 
bekijken.  
 
Met vriendelijke groet,   
Heidi van Wezel en Marlies Bakker  
Directie de Kameleon 
 
BUITEN AFSCHEID NEMEN 
We zijn nu al een paar maanden met alle regels omtrent het 
corona-virus bezig. En op school betekent dit dat de kinderen 
nog steeds zelfstandig naar binnen moeten komen. En dat gaat 

erg goed! Zelfs leerlingen van groep 1-2 (ook leerlingen die voor 
het eerst naar school gaan!) kunnen helemaal zonder ouders 
de school in. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, en in overleg met 
de leerkracht kan een ouder eventueel even mee naar binnen. 
Vooral bij de allerkleinsten snappen we heel goed dat het 
allemaal erg spannend is.  
Tot het eind van het schooljaar zal deze regel blijven gelden: 
buiten afscheid nemen en zelfstandig naar binnen. 
Wilt u contact met de leerkracht van uw kind, dan kunt u via 
Parro of telefonisch een afspraak maken. 
 
DE VREEDZAME SCHOOL 
Kijk eens om je heen. De één is dol op hockey en de ander op 
voetbal en weer een ander weet alles over de natuur. In het 
blok ‘We zijn allemaal anders’ ontdekken we verschillen en 
overeenkomsten tussen families, in de klas, de omgeving van 
de school en de wereld. Kinderen leren omgaan met verschillen 
van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, 
levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur.   
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IN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 Voorwoord 
 Buiten afscheid nemen 
 De vreedzame school 
 Nieuwe ouders in de MR 
 Nieuwe teamleden 
 Ontwikkelingsgericht onderwijs 
 BSO Spelonk en PG ‘t Locomotiefje 
 Mad Science 
 Expertisecentrum Uniek in corona-tijd 
 Oproep reservekleding 
 De vakantiebieb 
 Uit de school geklapt 
 En dan nog even dit 

Voor in de agenda: 
2 juli Studiedag, alle leerlingen 

vrij 
8 t/m 10 juli Schoolkamp groepen 8A en 

8B 
10 juli Rapport 
13 juli Doorschuifmiddag 
14 juli Afscheidsmusical groep 8A 
15 juli Afscheidsmusical groep 8B 
16 juli Uitzwaaien groep 8 
17 juli Laatste schooldag, 12.00 

uur inluiden van de vakantie 
17 juli t/m 30 
augustus  

Zomervakantie  

31 augustus Eerste schooldag 
14 t/m 18 
september 

Ouder- en kindgesprekken 

29 september Schoolreis (mits dit mogelijk 
is) 

30 september Studiedag, alle leerlingen 
vrij 

30 september Open Avond IKC De Schilden 

 



 
 
 
 

In alle groepen worden er 
activiteiten gedaan om 
leerlingen verschillen te 
leren waarderen, zich in te 
laten leven in verschillen en 
open te staan voor 
verschillen. Zo zullen de 
kinderen leren om open- en 
gesloten vragen te 
bedenken om een lid van de familie of een leerling te 
interviewen. Leren de kinderen luisteren naar de ander, een 
mening te vormen en deze te veranderen, maar ook dat je een 
mening kunt toelichten.   
 
Thuis kunt u ook met uw kind(eren) praten over de verschillen 
onderling. Wie is de oudste? Op wie in onze familie vind jij jezelf 
het meeste lijken? Waarom? Met wie uit de klas verschil je heel 
erg? Kun je daar voorbeelden van geven (denk maar eens aan 
hobby’s, religie of cultuur)?  
 
NIEUWE OUDERS IN DE MR 
De oproep voor leden van de oudergeleding in de 
medezeggenschapsraad van de Kameleon (MR) leverde twee 
geschikte kandidaten op. Er komen twee plaatsen vrij, 
waardoor er geen verkiezingen hoeven plaats te vinden. Zij 
nemen deel aan de MR vanaf het komend schooljaar en nemen 
de plaatsen in van de huidige voorzitter Arjan van Bommel en 
Mariëlle Rutten-Boers die hun periode in juni hebben 
volgemaakt. Janine Dijkmans-Pleizier blijft aan als ouder in de 
MR. 
Graag stellen de nieuwe MR ouders zich aan je voor: 
 
Ivana Brasileiro  
In 2018 ben ik met mijn gezin verhuisd 
naar Den Dolder. De Kameleon heeft een 
cruciale rol gespeeld in mijn inburgering 
in het dorp. Hier hebben niet alleen mijn 
kinderen maar heb ook ikzelf een heel 
nieuw sociaal netwerk ontwikkeld. Sindsdien heb ik de school 
goed leren kennen. Ik zit al een jaar in de oudervereniging, een 
rol die ik met plezier vervul. Ik merk echter dat ik me liever 
bezighoud met inhoudelijke zaken omtrent het onderwijs. 
Er zijn verschillende redenen waarom ik graag lid van de MR wil 
zijn. De allerbelangrijkste is dat ik actief bij wil dragen aan de 
verbetering van het onderwijs. Ik heb 2 dochters op De 
Kameleon (groep 2 en 6) en ik wil graag dat zij, net als alle 
andere kinderen van de school, het onderwijs krijgen dat ze 
verdienen. Daarnaast heb ik een intrinsieke interesse in het 
onderwijs. Ik heb jaren gewerkt aan de Universiteit Utrecht, 
eerst als docent, vervolgens als beleidsmedewerker onderwijs 
en sinds maart als onderwijsadviseur en trainer. In deze nieuwe 
functie krijg ik te maken met vraagstukken die relevant zijn voor 
o.a. het PO-veld. Ik denk dat ik veel kan leren in mijn rol bij de 
MR en tegelijkertijd zou ik met mijn kennis en netwerk een 
positieve bijdrage kunnen leveren. 
Ik verheug me erop om als MR lid verder te kunnen binnen de 
Kameleon. 
 
 
 
 

Peter Legters 
Graag denk en help ik mee om van de 
Kameleon een fijne, prettige school te 
maken voor de kinderen, 
personeelsleden en de ouders. Mijn 
naam is Peter Legters en ben de vader 
van Fay, die in groep 3 zit (combiklas 
2/3). Sinds januari zit Fay op de Kameleon.  
Met mijn achtergrond als programmamanager 'gezonde 
schoolomgeving' bij de organisatie JOGG (Jongeren Op Gezond 
Gewicht) ben ik goed op de hoogte van het reilen en zeilen 
binnen het onderwijs. Mijn overtuiging is dat wanneer een 
school proactief werkt aan een gezonde leefstijl van de 
leerlingen, dit positief bijdraagt aan de ontwikkeling van de 
leerlingen. En dat niet alleen op fysiek gebied; ook op mentaal 
en cognitief vlak plukken ze er de vruchten van. Van thema's 
zoals bewegend leren, gezonde voeding en 
beweegtussendoortjes ben ik goed op de hoogte. Daarnaast 
werk ik onder andere intensief samen met het programma 
Gezonde School. Deze kennis en connecties wil ik graag gaan 
inzetten voor de Kameleon. Daarbij ben ik goed op de hoogte 
van de grote druk op het onderwijs, zeker in deze tijden, en 
weet dus dat goed overleg en draagvlak enorm belangrijk zijn 
om gezamenlijk verder te komen.   
 
Meer informatie over de MR 
Of via de mail: mrkameleon@kameleondendolder.nl 
 
NIEUWE COLLEGA’S 
Mijn naam is Danique Breuer, ik ben 35 
jaar en woon met mijn gezin in Vleuten. 
Vanaf volgend schooljaar zal ik de 
werkzaamheden van juf Angelique als 
intern begeleider overnemen. Na de 
PABO heb ik de master Orthopedagogiek 
afgerond en daarnaast heb ik een 
opleiding gevolgd voor het coachen van 
leerkrachten. Sinds 9 jaar werk ik als 
leerkracht en als gedragsspecialist in Utrecht. Kinderen groeien 
door sensitiviteit voor wat hij of zij nodig heeft en vertrouwen 
in zijn/haar wil om te groeien. Hierbij is het belangrijk om 
samen te werken met het kind, ouders en leerkrachten. 
 
Ik hoop u snel te ontmoeten. Kom gerust even langs, als u 
vragen heeft of om gewoon even kennis te maken. 
 
ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS 
Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind: hoe volgen we de 
ontwikkeling van ieder kind?  
Voor iedere leerkracht is het zinvol om een hulpmiddel te 
gebruiken om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen 
en het onderwijs te plannen. Bij de kleuters werken we met de 
‘leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind 4 tot 7 jaar’.   
De module is speciaal bedoeld voor het plannen, volgen en 
evalueren van de ontwikkeling en het onderwijs aan het jonge 
kind. De doelen van alle leergebieden (spel, motoriek, taal, 
rekenen, leren leren en sociale-emotionele ontwikkeling) 
komen overeen met de SLO-doelen: 
 https://slo.nl/thema/meer/jonge-kind/doelen-jonge-kind/. 
 



 
 
 
 

In het rapport wordt een leerlijnenprofiel toegevoegd. Hiermee 
wordt de voortgang in beeld gebracht per leergebied.   

 
0= peuterdoelen  
1a= leerjaar 1, eerste half jaar  
1b= leerjaar 1, tweede half jaar  
2a= leerjaar 2, eerste half jaar  
2b= leerjaar 2, tweede half jaar  
2c= leerjaar 2, voorbereidende doelen begin groep 3  
 
Groen= behaald  
Oranje= gepland  
Geel= toekomstige doelen  
 
BSO SPELONK EN PG ’T LOCOMOTIEFJE 
Dagopvang 
Per 11 mei 2020 zijn wij bij IKC De Schilden een extra 
Peutergroep hele dagopvang gestart. Op dit moment voor 
maximaal 8 kinderen. De openingsdagen voor de hele 
dagopvang zijn maandag, dinsdag en donderdag van 7.30-
18.30 uur. 
De bestaande peutergroep blijft en is een halve dagopvang 
met VE(voorschoolse educatie), voor maximaal 8 kinderen per 
dag, op maandag t/m vrijdag. De tijden van de halve 
dagopvang zijn 08.30 tot 12.00 uur. Per 30-8-2020 zal dit 
wijzigen in 8.15-12.15 uur.  
De peutergroep zal in nauwe samenwerking zijn met de 
kleuterklassen van De Kameleon. Voor de kinderen die de hele 
dag op de peutergroep blijven en nog rusten of slapen, 
creëren we verschillende hoekjes waar de kinderen die rusten 
lekker kunnen slapen.  
Meer informatie kunt u vinden in het pedagogisch werkplan 
op de website www.kmnkindenco.nl. 
Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u contact opnemen met 
onze planning, Ellis Zirkzee, e.zirkzee@kmnkindenco.nl of  
030-7607783. Ook kunt u uw kind inschrijven via onze 
website. 
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met 
clustermanager Leonie van Duren, 
l.vanduren@kmnkindenco.nl of  06-13178476 
 
BSO Spelonk en PG ‘t Locomotiefje zijn op zoek naar 
oudercommissieleden.  
Wilt u ook uw stem laten horen? Dat kan in de 
oudercommissie.  
Het welzijn van uw kind staat voorop. Ouders hebben dan ook 
het volste recht om mee te denken en mee te praten. Wij 

streven naar een oudercommissie die kritisch meekijkt of het 
beleid van Kind en Co goed wordt uitgevoerd in de dagelijkse 
gang van zaken. Zo krijgt medezeggenschap van ouders vorm.  
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 OC leden!  
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. 
 
MAD SCIENCE 
In het schooljaar 2020-2021  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. 
Volgend schooljaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven, hier 
krijgt u dan bericht over. 
 
EXPERTISECENTRUM UNIEK IN CORONA-TIJD  
Expertisecentrum Uniek is een 
multidisciplinaire zorgpraktijk 
op de school van uw kind, wij 
helpen kinderen zich optimaal 
te ontwikkelen. De behoefte aan zorg tijdens Corona is 
onverminderd, wij kunnen ondersteunen en hulp bieden. Wij 
behandelen volgens de richtlijn van het RIVM en hebben een 
aantal locaties Corona-proof ingericht. Waarvoor kunt u bij 
ons terecht? 
- Logopedie 
- Kinderfysiotherapie 
- Remedial teaching (lees- en reken ondersteuning) 



 
 
 
 

- Dyslexie 
- Jeugd- en opvoedhulp 
U kunt een nieuwe aanmelding via de website doorgeven: 
https://expertisecentrum-uniek.nl/home. 
Heeft u twijfel, bel 085-8772232, of mail naar 
info@expertisecentrum-uniek.nl, dan kijken we vrijblijvend 
naar de mogelijkheden. 
Volg ons ook op facebook: 
https://www.facebook.com/expuniek/ 
 
OPROEP RESERVEKLEDING 
Bij de kleuters hebben we een tekort aan reservekleding. Het 
gaat om onderbroeken, lange broeken en korte broeken. 
Heeft u kleding die uw kind niet meer past? U kunt het 
inleveren bij de onderbouw.  
Wij zijn er erg blij mee! 
 
DE VAKANTIEBIEB 
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te 
blijven lezen tijdens de zomerperiode. In de gratis 
app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er 
leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook 
spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor 
volwassenen. De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, 
dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek. De VakantieBieb 
is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play, van 1 
juli tot en met 31 augustus 2020. 
Meer informatie vind je op 
www.vakantiebieb.nl.  
 
UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Leerkracht: “Wat is een rechter?” 
Leerling groep 4: “Je hebt linkers en je hebt rechters, dan schrijf 
je met je rechterhand.” 
 
Leerling A: “Leerling B is op mij gevallen, maar hij deed het niet 
expres.” 
Leerling B: “Wel! Ik deed het wel expres!” 
 
 
 
 
 
EN DAN NOG EVEN DIT… 
 
 
 
 


