
 
 
 
 

 

 
VOORWOORD 
We kijken terug op een heel bijzonder jaar. Corona heeft de tijd 
doen veranderen. De wereld ziet er anders uit, wat gewoon 
was, is nu niet meer gewoon. Handen schudden doen we niet 
meer, samen een zomerfeest vieren zat er helaas niet in, maar 
morgen zullen we wel volgens traditie de bel luiden om 12 uur. 
Dan gaan we beginnen aan een zeer verdiende zomervakantie.  
We willen jullie ontzettend bedanken voor de inzet het 
afgelopen jaar. Ineens was u thuis naast ouder ook leerkracht. 
Door uw inzet is de cognitieve ontwikkeling van kinderen niet 
stil blijven staan. We zien zelfs dat sommige kinderen 
geprofiteerd hebben van het thuisonderwijs.  
Wij en de kinderen willen u hiervoor enorm bedanken. In de tas 
die morgen of vandaag mee naar huis gaat zit een attentie in 
de vorm van een magazine, speciaal voor u gemaakt. Hierin 
leuke artikelen die u kunt lezen onder het genot van de 
zomerzon. 
Heidi van Wezel  
Directeur De Kameleon 
 
EVEN VOORSTELLEN 
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. 
 

Via deze weg wil ik mij graag even 
voorstellen. Mijn naam is Lianne van 
Duinkerken, 32 jaar en woonachtig in 
Zeist. Voor sommige ouders ben ik 
misschien een bekend gezicht. Twee jaar 
geleden heb ik, voorafgaande aan mijn zij-
instroom opleiding, kort gewerkt als 
onderwijsassistent in de onderbouw. 
De afgelopen twee jaar heb ik naast mijn 
opleiding als leerkracht gewerkt bij Jenaplanschool Montini in 
Baarn, een andere school van Het Sticht. Inmiddels heb ik mijn 
opleiding afgerond en kom ik met liefde terug bij De Kameleon! 
Ik heb echt mijn plek gevonden binnen het onderwijs. Iedere 
dag haal ik er plezier uit om met de kinderen te werken. Naast 
het leren vind ik veiligheid in de groep, gezelligheid, 
samenwerken en eigen verantwoordelijkheid (ieder kind op zijn 
eigen niveau) belangrijk. Een kind zit acht jaar op de basisschool 
en moet hier met veel plezier aan terugdenken, ik ga mijn 
uiterste best doen om hier een stukje aan bij te dragen. 
Na de zomervakantie hoop ik jullie snel te kunnen ontmoeten. 
 
Hallo! Sommigen van jullie heb ik al mogen 
ontmoeten. Voor diegenen die ik (nog) 
niet heb gezien, mijn naam is Lars 
Blasweiler. Ik ben 23 jaar en werk sinds 
half juni bij de BSO Spelonk. Hier ben ik 
samen met Jurrian verantwoordelijk voor 
de sportactiviteiten. Oorspronkelijk kom ik 
uit Arnhem, maar sinds 2,5 jaar woon ik in 
het altijd zonnige Utrecht.  
Vanaf jongs af aan heb ik een affiniteit met sport. Daarom heb 
ik ervoor gekozen om de opleiding Sportkunde aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te volgen. Deze opleiding 
heb ik sinds juni dit jaar afgerond.  
Leuk feitje over mij! Ik ben een erg groot fan van de 
Amerikaanse rapper Eminem. Eminem is dan ook 5 jaar 
achterelkaar mijn meest beluisterde artiest op Spotify. 
Hopelijk treffen wij elkaar snel om elkaar beter te leren kennen.  
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Voor in de agenda: 
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 

 



 

 
 
 
 

STUDIEDAGEN 
Volgend schooljaar zullen wij onze studiedagen gebruiken om 
te leren werken met Blink, onze nieuwe zaakvakmethode en 
Lijn 3, onze nieuwe aanvankelijk leesmethode. In ons 
schoolplan hebben wij opgenomen dat wij gaan werken vanuit 
leerlijnen. Dit betekent een behoorlijke ommezwaai. We willen 
minder afhankelijk zijn van methodes en meer recht doen aan 
de individuele ontwikkeling van kinderen. Leerlijnen staan 
daarom centraal tijdens alle studiedagen. Binnen het IKC 
kennen we al een prachtige samenwerking met Kind en Co 
maar ook deze zullen we intensiveren. Een aantal dagen zijn 
daarom gezamenlijk met de medewerkers van Kind en Co.  
 
30 september 2020 IKC studiedag 
16 december 2020 IKC studiedag 
5 februari 2021  De Kameleon studiedag 
17 maart 2021  Personeelsdag Het Sticht 
1 juli 2021  De Kameleon studiedag 
 
Op bovenstaande data zijn alle de kinderen vrij. Voor de 
kerstvakantie, krokusvakantie, Paasvakantie en zomervakantie 
zijn de kinderen om 12 uur vrij. 
We willen u er nadrukkelijk op wijzen dat wij buiten de 
vakanties om géén verlof mogen geven voor bijvoorbeeld een 
weekendje weg met familie. Buitengewoon verlof is alleen 
bedoeld voor bijvoorbeeld een huwelijk of begrafenis. Indien u 
door uw beroep niet twee weken in het jaar aaneengesloten op 
vakantie kan gaan mogen wij verlof toekennen.  
In het ouderportaal, op onze website en vanaf de eerste 
schoolweek in Parro, kunt u de volledige kalender inclusief alle 
activiteiten raadplegen. 
 
ZANG- EN GITAARLES 
Mijn naam is Renske van den Bongarth 
(23). Ik ben gitariste, zangeres en 
songwriter. In 2019 ben ik afgestudeerd 
aan het Conservatorium van Amsterdam 
(Popafdeling). Maandelijks ben ik op het 
podium te vinden met mijn band ‘’New 
Bliss’’. Hier speel ik elektrisch gitaar en 
zing ik. Alle liedjes zijn zelfgeschreven en 
zijn te vinden op o.a. Spotify. Ook een leuk 
feitje is dat ik in 2018 in de Ziggo Dome 
heb gespeeld met de Amerikaanse band 30 Seconds to Mars. 
Op de dinsdag geef ik gitaarles en zangles bij basisschool De 
Kameleon. 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. Op dit moment heb ik nog een 
aantal plekjes vrij op de dinsdag, maar indien er genoeg animo 
is wil ik ook gaan starten op de woensdag. 
Bij interesse naar een proefles (gratis) stuur een mailtje naar: 
renskecarlijn@hotmail.com 
Link naar mijn muziek 
Link naar Ziggo Dome 
 
DANSSTUDIO IMPROVE 
Het was een bewogen 
dansjaar met onder andere 
online en buiten danslessen. 
Toch hebben we het 

dansjaar spetterend af kunnen sluiten met een 
voorstellingsvideo! We blijven meebewegen, ook volgend 
schooljaar. Kom jij dan ook dansen bij Dansstudio Improve?  
Bij Dansstudio Improve staan plezier en persoonlijke 
ontwikkeling voorop. Met Linde haar enthousiasme en 
positieve energie maakt ze van elke les een feestje!  
Lesrooster 2020/2021 
Dinsdag 14.15 – 15.00 Minidance (groep 0,1,2) 
Dinsdag 15.00 – 16.00 Kidsdance (groep 3,4,5) 
Dinsdag 16.00 – 17.00 Juniordance (groep 6,7,8) 
Dinsdag 17.00 – 18.00 Dansmix (12 – 18 jaar) 
Dinsdag  19.30 – 20.30 Dansmix (volwassenen) 
Aanmelden of meer informatie? 
www.dansstudio-improve.nl ~ info@dansstudio-improve.nl 
 
KINDERATELIER ZEEVIS 
Kom je kunst maken bij Kinderatelier Zeevis? 
Het Kinderatelier Zeevis start na de zomervakantie weer met 
een serie naschoolse kunstlessen op de Kameleon. We gaan 
verschillende technieken leren en mooie dingen maken, zoals 
beeldhouwen in gips, tekenen, schilderen, letterontwerpen, 
boetseren en bouwen. Kortom, een heel gevarieerd aanbod! 
Data: de vrijdagen 18 en 25 september, 2, 9, 16 en 30 oktober, 
6, 13 en 20 november en 11 december 2020. 
Tijd: 14:00 tot 15:15 uur 
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar 
Kosten: €95,- proefles €5,- 
Waar: In het handvaardigheidslokaal op de Kameleon 
Informatie en aanmelding: Clarissa Vis, Kinderatelier Zeevis 
info@zeevisontwerp.nl of 06 - 14 24 90 72 
 
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 
Leerling groep 4 na corona-periode: “Juf, ik wist niet dat mama 
zo hard kon werken, en zich óók nog zo goed kon 
concentreren!” 
 
Leerkracht groep 2-3: “Waar ben jij trots op?”  
Leerling: “Dat ik goed kan klieren!” (Kleuren) 
 
Leerling groep 2, bij het zien van een plaatje van een wieg: “Dat 
is een babykruiwagen!” 


