
 
 
 
 

 

 

VOORWOORD 
De eerste dagen zitten erop. Het was ontzettend fijn om alle 
blije koppies weer te zien. Ze hadden er (bijna allemaal) weer 
zin in. In deze nieuwsbrief o.a. meer informatie over naschoolse 
activiteiten, Lijn 3, de vreedzame school, het schoolreisje en 
bewegingsonderwijs. 
 
Over de corona maatregelen heeft u vorige week al meer 
informatie ontvangen. We willen u er nadrukkelijk op wijze dat 
u let op 1,5 meter afstand tot elkaar bij het halen en brengen 
van kinderen. Daarnaast is het belangrijk dat wanneer u in thuis 
quarantaine verblijft u niet op school komt om uw kind(eren) 
naar school te brengen. Raadpleeg hiervoor eventueel de 
richtlijnen van het RIVM. 
 
De komende weken richten we ons in eerste instantie op de 
groepsvorming middels Grip op de groep en de Vreedzame 
school. Daarnaast maken we een inschatting van het niveau 
van de groep door het afnemen van de CITO toetsen, die we 
normaal gesproken eind van het schooljaar afnemen.  
In de week van 14 september nodigen we u samen met uw kind 
uit om met ons in gesprek te gaan. Graag horen wij wat jullie 
verwachtingen zijn ten aanzien van dit nieuwe schooljaar. Via 
Parro ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Heeft u nog geen 
toegang tot Parro, dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven.  
 
We wensen iedereen een fijn en gezond schooljaar toe. 
Heidi van Wezel  
Directeur De Kameleon 

VREEDZAME SCHOOL 
‘We horen bij elkaar’ 
Bij de start van het schooljaar is het 
belangrijk om aan groepsvorming in de 
groep te werken. Het is fijn als de sfeer 
positief is en de kinderen voelen dat ze er 
toe doen.  
In de eerste weken wordt er veel aandacht 
besteed aan het samenwerken met elkaar. Naast de 
schoolafspraken maken de kinderen afspraken met elkaar die 
voor de eigen groep gelden. Hoe gaan we met elkaar om? Wat 
vinden we belangrijk in de groep? Hoe zorgen we er samen 
voor dat de klas netjes blijft? Welke afspraken maken we over 
de materialen die we gebruiken? Op deze manier worden de 
kinderen mede verantwoordelijk gemaakt voor de gang van 
zaken in de groep. 
Naast de praktische afspraken is het van groot belang dat elk 
kind het gevoel heeft dat hij/ zij erbij hoort. De kinderen leren 
wat opstekers en afbrekers zijn. Een opstekers is een aardige, 
positieve opmerking die je aan iemand anders geeft. ‘Wat heb 
jij rekenen goed uitgelegd!’ 
Mag je dan geen kritiek geven op iemand anders? Ja wel hoor 
dat mag zeker. Alleen hebben de kinderen geleerd kritiek op 
een positieve manier te formuleren zodat het geen afbreker is. 
We zijn namelijk niet allemaal hetzelfde, er zijn 
overeenkomsten en verschillen.  
 
En dat is goed, want bij IKC De Schilden horen we bij elkaar! 
 

PRIVACY VOORKEUREN 
In verband met de AVG willen wij u vragen (nog eens) in Parro 
aan te geven of uw kind op de foto mag. Het gaat om 
verschillende zaken, zoals beeldmateriaal in Parro, waar alleen 
andere ouders de foto’s zien, tot beeldmateriaal in de 
nieuwsbrief en beeldmateriaal op de website. 
U kunt uw voorkeuren aangeven, controleren of veranderen 
in Parro. Ga hiervoor naar het kopje ‘privacyvoorkeuren’. 
Mocht u er niet uitkomen, is de leerkracht van uw kind altijd 
bereid u hierbij te helpen. 
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IN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 Voorwoord 
 Vreedzame school 
 Privacy voorkeuren 
 Voor in de agenda 
 Trakteren 
 Gym 
 Schoolreisje 
 Lijn 3 
 Popkoor 
 Dansschool improve 
 Muziekplezier 
 Lessen blokfluit en cello 
 Kinderatelier Zeevis 
 Zang- en gitaarles 
 Weer naar school! 
 Kunstatelier 
 Uit de school geklapt 
 Vacature RVT 

Voor in de agenda: 
14 t/m 18 
september 

Ouder- en kindgesprekken 

29 september Schoolreis voor groep 1 t/m 8 

30 september Studiedag, alle leerlingen vrij 

1 oktober Opening Kinderboekenweek 

7 en 8 oktober Schoolfotograaf 

17 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

29 oktober Open avond IKC (onder 
voorbehoude)  

 



 

 
 
 
 

TRAKTEREN 
De kinderen mogen weer trakteren en de klassen rond gaan. 
We weten dat veel kinderen (en ouders) dit gemist hebben. 
Mocht uw kind in de komende periode jarig zijn, dan stemt u 
met de leerkracht af wanneer er getrakteerd wordt. Graag zien 
we dat er zoveel mogelijk gezonde traktaties zijn.  
 

GYM 
Deze week starten ook de gymlessen weer.   
De kinderen gymmen op maandag met hun eigen klas (groep 3, 
4, 4/5, 5, 6, 6/7, 8) of woensdag (groep 7, juf Evita geeft deze 
les). De kinderen gymmen op vrijdag met hun leerjaar (leerjaar 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Op maandag zijn er ook twee studenten van 
de opleiding ‘Sport en Bewegen’ bij de gymlessen.   
Bij goed weer worden de 
lessen regelmatig buiten 
(op het veld/op het plein/in 
het bos) gegeven. Het is 
daarom belangrijk dat de 
kinderen op maandag (voor 
groep 7 is dit op woensdag) en op vrijdag sportschoenen 
dragen. We mogen ook weer gebruik maken van de sporthal en 
de kleedkamers. De kinderen hebben het volgende nodig:  

 Gymtas  

 T-shirt  

 Korte broek  

 Gymschoenen (zonder zwarte zolen en zonder nopjes)  
Graag alles voorzien van naam en groep, want er blijft nog wel 
eens wat liggen en dan kunnen we er snel voor zorgen dat de 
spullen weer bij de goede leerling terechtkomen.   
Tot slot de volgende tip: Pas de gymschoenen voordat ze mee 
naar school worden genomen. Het is in het verleden veel 
voorgekomen dat kinderen na de zomervakantie hun 
gymschoenen niet meer passen.   
 
Ik kijk uit naar een sportief en actief nieuw schooljaar.  
Chantal   
 

SCHOOLREISJE 
Vanwege de perikelen rondom Corona is afgelopen schooljaar 
het schoolreisje niet doorgegaan. Dat betekent dat er dit jaar 
twee schoolreisjes zullen plaatsvinden, één op 29 september 
en één in het voorjaar. Normaliter gaat groep 8 niet mee op 
schoolreisje, maar bij het schoolreisje in september mag dit 
wel! Toen het schoolreisje gepland stond, waren ze immers nog 
groep 7… Meer informatie, ook over het inschrijven, ontvangt 
u via een ouderbrief. Wij hebben er zin in! 
De schoolreiscommissie 
 

LIJN 3 
Vanaf dit schooljaar gaan we in groep 3 beginnen met de 
methode ‘Lijn 3’. 
 
Lijn 3 is een taal-leesmethode voor groep 3. Met buslijn 3 gaan 
de kinderen een jaar lang op reis door Leesstad. De 
buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt 
de kinderen langs 12 haltes (12 thema's). Bij iedere halte maken 
de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het 
thema..  

Lijn 3 stelt de letter centraal en leert kinderen écht lezen. En 
dat gaat verder dan alleen het herkennen van een woordbeeld. 
Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen 
snel vertrouwd met de letters.  
Met prikkelende thema’s speelt Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid 
van kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl 
ze de wereld ontdekken.  
Lijn 3 heeft diverse werkvormen voor samenwerkend 
leren. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke 
dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke 
start en afsluiting.  
Thema 1 is de start van een nieuw schooljaar en voor de 
kinderen de start in groep 3. Uiteraard begint het eerste thema 
met het onderwijs in aanvankelijk lezen; voor de kinderen een 
belangrijk moment. Maar Lijn 3 biedt meer dan technisch lezen. 
Er wordt ook gestart met de andere leerlijnen: mondelinge 
communicatie, begrijpend luisteren, woordenschat, spelling, 
stellen, leesbevordering en wereldoriëntatie.   
Thema 1 ‘de nieuwe groep’ gaat over kennismaken met de 
nieuwe groep. De kinderen maken kennis met nieuwe 
kinderen, leerkracht, vakken, materialen en werkwijze.   
 
Kortom: een mooie methode die meer aanbiedt dan alleen 
maar leesonderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 

POPKOOR 
Voor alle kinderen in groep 5 t/m 8 die van zingen houden... het 
popkoor gaat weer beginnen!  
Dit jaar ga ik, juf Joske, het popkoor begeleiden. We zingen 
leuke liedjes in allerlei talen en treden op voor heel de school 
tijdens bijvoorbeeld Kerstmis of Sinterklaas. 
We starten op woensdag 16 september om 13.45u in het 
theaterlokaal. Om 14.20u zijn we klaar; je bent iets later thuis, 
dus overleg thuis even of dit goed is. 
 
Volgende week ga ik de klassen rond 
om er meer over te vertellen en kun je 
je aanmelden.  
Leuk als je mee gaat doen!  
Muzikale groetjes,  
Juf Joske 
 

DANSSCHOOL IMPROVE 
Kom jij 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 19.30 – 20.30 Dansmix (volwassenen)  
Aanmelden of meer informatie? www.dansstudio-improve.nl 
info@dansstudio-improve.nl 

http://www.dansstudio-improve.nl/
mailto:info@dansstudio-improve.nl


 

 
 
 
 

MUZIEKPLEZIER VOOR KINDEREN VAN 1-4 JAAR 
Vanaf woensdagochtend 9 
september zal juf Joske om 09:00 
uur starten met de kindercursus 
Muziekplezier van 1 tot 4 jaar op 
IKC De Schilden in Den Dolder. 
Beleef samen met je kind het 
plezier van muziek! Muziek is 
contact maken, ontdekken en 
beleven.  
In deze cursus gaan kinderen samen met (groot)ouders het 
plezier van muziek ontdekken. De lessen bestaan uit een scala 
van muziek- en spelactiviteiten, zoals liedjes zingen, spelen, 
bewegen op muziek en luisteren. De muzikale activiteiten 
dragen bij aan de muzikale ontwikkeling maar ook aan de taal- 
en motorische ontwikkeling van het kind. We gebruiken 
instrumenten en materialen die geschikt zijn voor de leeftijd 
van het kind. Na iedere les is er iets te drinken en kunnen de 
ouders nog even napraten, terwijl de kinderen spelen. 
 
Het doel van de Muziekplezierlessen is de kinderen en hun 
ouders op een speelse manier in aanraking te brengen met 
muziek. Daarbij krijgen de ouders ideeën aangereikt voor het 
toepassen van muziek bij de ontwikkeling van het kind en in de 
dagelijkse praktijk van het opvoeden. 
 
De inhoud van de cursus is aangepast aan de verschillende 
leeftijdsgroepen. De lessen voor peuters vanaf 1,5 jaar tot 4 
jaar duren 45 minuten. Na iedere les is er iets te drinken en 
kunnen de ouders nog even napraten, terwijl de kinderen 
spelen 
 
De cursus start 4 x per jaar: in september, november, februari 
en mei. Elk blok heeft een nieuwe inhoud, verbonden aan de 
seizoenen en de leeftijd, dus we nodigen je uit om je vaker te 
laten verrassen! 
 
Start blok 1 week 7 september – 8 lessen 
Start blok 2 week 16 november – 8 lessen 
Start blok 3 week 1 februari – 8 lessen 
Start blok 4 week 17 mei – 8 lessen 
 

LESSEN BLOKFLUIT EN CELLO 
Vorig jaar zijn we op IKC De Schilden met succes gestart met de 
cursus Muziekkliek Blokfluit o.l.v. Marjoke van Die en met 
individuele cellolessen van Frank Linschoten. Uiteraard gaan ze 
daar dit jaar ook weer met veel enthousiasme mee verder! Wil 
je graag muziek maken met je vriendjes? Of ontdekken wat een 
cello allemaal kan? Kijk dan snel op onze website voor alle 
informatie en schrijf je in voor een proefles of een opstapcursus 
van vier lessen. Binnenkort komen Marjoke en Frank trouwens 
ook nog langs in de klas om te vertellen over de muzieklessen. 
 

     
 

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 
 

WEER NAAR SCHOOL! 
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n 
zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm 
gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer 
een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op 
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw 
kind daar nog niet aan toe en gaat u dit 
schooljaar juist extra aandacht besteden aan 
het leren fietsen?  
 
Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend 
worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen  controle over 
hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het 
verkeer.  
 
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van 
huis naar school is een prima oefening. U weet vast al uit 
ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het 
verkeer niet anders.  
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle 
verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij 
hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten 
bijvoorbeeld.  
 
Vanuit de ANWB volgen hier een aantal tips voor u, ouders en 
medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te 
vergroten.  
 
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op 

ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.  
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel 

voorkomen of beperken bij fietsongevallen. 
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van 

bestemming. Haast in het verkeer is een bron van gevaar.  
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  
• Laat u niet afleiden, wees alert. 
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van 

kinderen.  
• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke 

wegen langs scholen als u er niet persé hoeft te zijn en ga 
met een ruime bocht om fietsers heen.  

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers 
en veel fietsplezier dit schooljaar! 
 
 
 

http://www.kunstenhuis.nl/muziek


 

 
 
 
 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Heeft u in de vakantie misschien nog iets grappigs voorbij horen 
komen? U kunt het mailen naar  
h.hensen@kameleondendolder.nl. 
 

mailto:h.hensen@kameleondendolder.nl

