
 
 
 
 

 

 
VOORWOORD 
Naar buiten kijkend is de herfst echt begonnen. Dit betekent 
dat onze gouden weken er nu ook op zitten en dat de kinderen 
al bijna mogen genieten van een weekje herfstvakantie.  
We hebben de eerste weken van het schooljaar veel aandacht 
gehad voor de dynamiek in de groep. Taken zijn verdeeld, 
iedereen heeft een rol in de groep en levert zijn bijdrage aan 
het groepsdoel. De sfeer in de school is goed. We zien dat de 
kinderen genieten, zeker tijdens de groepsdoorbroken lessen 
Blink en in het speelrijk.  
We hebben deze periode ook gebruikt om een nulmeting te 
doen met de Citotoetsen. Tijdens de thuisonderwijsperiode zijn 
er bepaalde instructies weggevallen. Dit zien we met name 
terug in de resultaten van spelling. We zijn dus weer fijn aan 
het hakken, klappen en plakken. De Citotoetsen horen nu ook 
echt tot het verleden (m.u.v. de leestoetsen). We stappen over 
naar IEP. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 
Verder kan ik u vertellen dat Marlies per 17 november haar 
werkzaamheden weer hervat na haar zwangerschapsverlof. 
Heel fijn want dan is de directie ook weer op volle sterkte. 
Manon zal ook terugkeren. Zij zal een collega die langdurig is 
uitgevallen in groep 6 vervangen.  
Op 5 oktober was het de dag van de leraar, die wij binnen Het 
Sticht hebben omgedoopt naar de dag van de 
onderwijsmedewerker. Dit doet meer recht aan al die 
onmisbare mensen zoals onderwijsondersteuners, intern 
begeleiders, administratief medewerkers en conciërges. Onze 
medewerkers hebben 365 complimenten gekregen, voor elke 
dag één, omdat ze het verdienen. Wij zijn trots op onze 
medewerkers! 
 
Heidi van Wezel  
Directeur De Kameleon 
 
AFSCHEID JUF ANGELIQUE 
Na 27 jaar gaat Angelique ons verlaten. Ze maakt de overstap 
naar de Franciscus school in Maarssen als Intern begeleider. 
We gaan Angelique uiteraard missen. Ze hoort toch een beetje 

bij het meubilair. Maar we gunnen haar deze nieuwe uitdaging. 
Als u nog even gedag wilt zeggen bent u van harte welkom a.s. 
dinsdag om 08:30 uur voor een kopje koffie op het schoolplein. 
U dient zich wel even aan te melden via Parro (klikken op 
agenda-item).

 

 
VAN CITO NAAR IEP 
We gaan op De Kameleon werken met een nieuw 
leerlingvolgsysteem (lVS). Tot nu toe hebben we in januari en 
juni gebruik gemaakt van de Citotoetsen. Afgelopen schooljaar 
hebben de directeuren en intern begeleiders van de scholen 
binnen ons bestuur zich georiënteerd op andere 
leerlingvolgsystemen. We zijn daarbij uitgekomen op het Iep 
lVS. Iep staat voor Inzicht Eigen Profiel. 
Het Iep lVS bevat toetsen en meetinstrumenten voor taal en 
rekenen, maar ook voor leeraanpak, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en creatief vermogen. In groep 8 werkten we al 
een aantal jaar met de IEP eindtoets. 
Waarom hebben we voor Iep gekozen: 
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IN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 Voorwoord 
 Afscheid Angelique 
 Van Cito naar IEP 
 Mededeling afvalvrije school 
 Schoolplein schoonmaakactie 
 Vreedzame school 
 Popkoor 
 Dansschool Improve 
 Kinderatelier Zeevis 
 Uit de school geklapt 

Voor in de agenda: 
13 oktober Afscheid Angelique om 08:30 

opgeven via Parro 
14 oktober Schoonmaakactie schoolplein 

opgeven via Parro 
15 oktober Breekpunt (helaas zonder 

ouders) 
17 t/m 25 oktober Herfstvakantie 
29 oktober Geannuleerd open avond IKC  
11 november Geannuleerd Sint Maarten 

optocht  
4 december Sinterklaasviering 

 



 

 
 
 
 

 De afname van de toetsen zal gebeuren via de Chromebooks. 
 De afname neemt minder tijd in beslag dan de Citotoetsen. 
 De leerlingen zien steeds 1 vraag. Dat zorgt ervoor dat de 

toetsen overzichtelijk voor ze zijn. 
 Zodra de toets afgenomen is, heeft de leerkracht meteen een 

overzicht van wat er goed gaat en waar een leerling nog extra 
instructie voor nodig heeft. 

 We gaan vanaf nu meten wat de vooruitgang is van de leerling 
ten opzichte van het vorige meetmoment. Het gaat dus om 
de individuele ontwikkeling. 

 We zien in de rapportage de percentages goed beantwoorde 
vragen op de verschillende onderdelen in de toets. We krijgen 
inzicht in de onderdelen die goed gaan en in welke 
onderdelen een leerling zich nog kan ontwikkelen. 

 Vanaf groep 6 worden de resultaten uitgedrukt in 
referentieniveaus. De referentieniveaus geven aan wat een 
leerling moet kennen en kunnen op het gebied van taal en 
rekenen. 

 In Iep zitten ook zelf-evaluatie instrumenten. Dit zijn de 
eerder genoemde leeraanpak, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en creatief vermogen. Leerlingen vullen op de 
computer lijsten in. De resultaten worden weergegeven in 
spindiagrammen.  

 
Afgelopen weken hebben we op school de laatste keer de Cito 
toetsen afgenomen. Voor ons zijn deze gegevens vooral een 
zogenaamde nulmeting. De leerkrachten hebben de gegevens 
geanalyseerd en gekeken wat er het komende half jaar nodig is 
voor de groep en de individuele leerling. In januari zal de eerste 
keer de IEP afgenomen worden.  
Namens de Intern Begeleiders, Ingrid en Danique 
 

MEDEDELING AFVALVRIJE SCHOOL 
De Kameleon is nog steeds erg gefocust op de productie van zo 
min mogelijk afval door alle leerlingen en medewerkers. Ook 
zijn we nog steeds bezig om de kinderen bewust te maken van 
al het afval, en het soort afval, dat we samen achterlaten. Zo 
hebben we dit schooljaar nieuwe afvalbakken gekregen, die 
een duidelijke scheiding maken tussen papier, PMD, groenafval 
en restafval. Maar de bedoeling is natuurlijk om deze zo leeg 
mogelijk te houden! 
Het valt ons helaas op dat steeds meer 
leerlingen weer eten en drinken in 
wegwerpverpakkingen meenemen. 
Wees hier alert op, onze prullenbakken 
zijn te snel gevuld. Geef uw kind 
bijvoorbeeld een fles mee, die hij of zij 
op school kan vullen met water, en 
geef brood mee in een broodtrommel, 
in plaats van een plastic zakje. Dat 
scheelt veel onnodig afval! 
 
SCHOOLPLEIN SCHOONMAAKACTIE 
Graag krijgen wij op woensdag 14 oktober hulp van ouders om 
de houtsnippers onder de toestellen aan te vullen. Ook zullen 
we het schoolplein schoonvegen. Met of zonder kruiwagen, 
schep en/of bezem bent u van harte welkom. Voor de koffie 
wordt uiteraard gezorgd. Opgeven kunt u doen via Parro.  
 
VREEDZAME SCHOOL 
‘We lossen conflicten zelf op’ 
Weet u het verschil tussen een ruzie 
en een conflict? In het blok ‘We lossen 
conflicten zelf op’ bespreken we met 
de kinderen de verschillen. Conflicten 
komen namelijk overal voor. Op 
school, thuis, bij de sportclub, bij je 
vrienden en zelfs op het werk van papa 
en mama. En laten we de conflicten in de wereld niet vergeten.  
Bij een conflict heeft iedereen een eigen mening. Met de lessen 
leren we dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven 
horen. De belangrijkste vraag is alleen ‘Hoe ga je er mee om?’ 
Hoe lossen we op een positieve manier een conflict op?  En hoe 
zorgen we ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de 
oplossing? Dit is zeker niet gemakkelijk, want we reageren 
allemaal verschillend op conflicten.  
 
Op De Kameleon vinden we het belangrijk dat:  
- de kinderen een eigen mening kunnen en durven te 
formuleren 
- de kinderen een conflict goed oplossen. Dat de mediatoren 
kunnen begeleiden als dat nodig is. 
- dat er wordt gedacht in win – win oplossingen. Doe je dat niet, 
en wil je winnen ten koste van de ander dan is er een ruzie.  
- we het stappenplan PRAAT HET UIT gebruiken 
- de kinderen zich bewust zijn van hun eigen manier van 
reageren op een conflict. Als je heel boos reageert dan heb je 
de rode pet op. Loop je liever weg van een conflict en zeg je 
liever niet wat je ervan vindt dan draag je de blauwe pet. Als je 
voor jezelf opkomt en stevig in je schoenen staat draag je de 
gele pet. Je hebt niet altijd dezelfde pet op, deze kunnen 
wisselen.  



 

 
 
 
 

- je leert om te gaan met kritiek 
 
Zoals u leest is dit zeker niet gemakkelijk. Vraag thuis eens of er 
een conflict is geweest. Hoe voelde u kind zich op de moment? 
En.. hoe is het conflict opgelost?   
 
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 elke woensdag om 13.45 uur in het theaterlokaal. 
Om 14.20 uur zijn we klaar; je bent iets later thuis, dus overleg 
thuis even of dit goed is. 
Volgende week geef ik nog 1 proefles. 
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 
 
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! 
Informatie en aanmelding: Clarissa Vis, Kinderatelier Zeevis 
info@zeevisontwerp.nl of 06 - 14 24 90 72.  
 
UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Leerling groep 4: ‘Mijn zus is bijna jarig!’ 
Leerkracht: ‘Wat leuk! Wanneer is ze jarig?’ 
Leerling: ‘Ja, eh… gewoon… over dagen.’ 
 
Leerling groep 1-2: ‘Ik viel bijna, maar het lukte niet!’ 
 
 
 


