
 
 
 
 

 

 

VOORWOORD 
Dit voorjaar hebben de vrijwilligers van ‘Den Dolder voor 
Elkaar’ 120 ouderen verblijdt met een attentie. Nu de tweede 
coronagolf een feit is, hebben zij een actie bedacht waaruit de 
verbondenheid in het dorp blijkt.   
Aan de leerlingen van De Kameleon is gevraagd om post te 
maken voor de ouderen in Den Dolder. Het was mogelijk om 
een tekening, kaart of knutsel in te leveren. Petra Koek en 
Anneke Lasterie van ‘Den Dolder voor Elkaar’ hebben de post 
bezorgd bij vele ouderen in het drop. Als je nu door het dorp 
rijdt zie je deze post voor de verschillende ramen hangen. 

Afgelopen week mochten wij de vele reacties van de ouderen 
in ontvangst nemen. Het is mooi om te zien hoe dankbaar onze 
dorpsgenoten zijn. We hebben prachtige brieven en kaarten 
mogen ontvangen. Deze hangen ondertussen in onze hal.  
Van de overhandiging zijn opnames gemaakt door SlotstadTV. 
Zodra dit online komt laten we dit uiteraard weten. 
De schoenendozenactie was ook zeer geslaagd. Er zijn 112 
dozen ingeleverd. Wat een prachtig resultaat. We verwachten 
dat de kinderen die deze dozen in ontvangst mogen nemen 
enorm blij zijn.  
Fijn dat we zeker in deze tijd aan elkaar blijven denken.  

OPBRENGST KINDERPOSTZEGELACTIE 
Met de kinderpostzegelactie hebben de leerlingen van De 
Kameleon bij elkaar €6737 opgehaald. Toppers! 
 

VREEDZAME SCHOOL 
We hebben oor voor elkaar 
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het blok ‘We hebben 
oor voor elkaar’. De lessen in dit blok gaan over praten mét 
elkaar in plaats van praten tégen elkaar. Door goed naar elkaar 
te luisteren ontdekken we ook dat mensen op verschillende 
manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken dan 
over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. Hoe kan 
het nou dat er verschillende gezichtspunten zijn?  
Door te oefenen goed naar elkaar te luisteren voorkomen we 
dat er misverstanden en conflicten ontstaan. De kinderen leren 
wat goed en slecht luisteren is. Dit oefenen wij door 
verschillende werkvormen. In tweetallen gaan de kinderen 
naar elkaar luisteren terwijl de ander vertelt. Goed luisteren 
kan je zien aan oogcontact, knikken, 
actieve lichaamshouding en herhalen 
wat de ander heeft gezegd. De 
kinderen leren vragen stellen en 
samenvatten. Je laat daarmee zien dat 
je de ander goed begrepen hebt. En 
ontdekken we hoe je met 
meningsverschillen om kan gaan.  
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en 
debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een 
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stelling. Denk aan ‘Kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘Alle 
lantaarnpalen moeten ’s nachts uit’. Ook leuk om thuis met 
elkaar te debatteren! Wie weet hebben de kinderen een leuke 
stelling voor tijdens het avondeten.  
In groep 8 hebben de kinderen het over respectvol 
communiceren via ‘social media’.  
 
Heeft u het de afgelopen weken ook gehoord in de gangen? Er 
werden heel veel opstekers gegeven op De Kameleon!  
 

ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS  
De Kameleon wil onderwijs aan het jonge kind aanbieden op 
een ontwikkelingsgerichte wijze waarbij we werken vanuit 
thema’s en het spel als uitgangspunt wordt genomen. Het 
ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) staat voor onderwijs 
dat inhouden en activiteiten wil aanreiken die voor kinderen 
betekenisvol zijn. Het helpt ieder kind, op zijn eigen niveau, 
zijn ontwikkelingsmogelijkheden uit te breiden en geeft 
kinderen actief aandeel in hun eigen ontwikkeling.  
 
Een beknopte richtlijn voor het werken volgens de principes 
van het OGO:  
- Betekenisvol leren: Kinderen hebben betekenisvolle, 

gezamenlijke activiteiten nodig om tot ontwikkeling te 
komen en te leren.   

- Bemiddelen: Leerkrachten bemiddelen. Ze zoeken naar 
een aanbod dat voor kinderen zelf interessant en van 
betekenis is en bevorderen dat de kinderen zich goed 
ontwikkelen en veel leren.   

- Brede ontwikkeling: Naast de cognitief georiënteerde 
doelen wordt er in het onderwijsaanbod ook aandacht 
besteed aan sociale- emotionele doelen. De 
basiskenmerken persoonsontwikkeling, kennis en 
vaardigheden komen in samenhang aan de orde. Dit sluit 
aan bij hoe jonge kinderen leren en zich ontwikkelen met 
hoofd, hand, hart en ziel.   

De kinderen zijn betrokken bij het inrichten van een 
themahoek. Ze komen met ideeën en mogen bijpassende 
materialen van thuis 
meenemen. Zo werd er 
tijdens het thema ‘Vroeger’ 
een tijdmachine 
geknutseld en een 
huiskamer van vroeger 
gemaakt.   
In Parro houden we u op de 
hoogte van het thematisch 
werken binnen de 
kleutergroepen. 
 

AFSCHEID JUF ANGELIQUE 
Na meer dan 27 jaar heeft juf Angelique afscheid genomen van 
De Kameleon. Het kon vanwege corona niet het grote feest 
worden zoals we in gedachten hadden, maar ook in de kleine 
kring van de collega’s is ze toch goed in het zonnetje gezet. 
En juf Angelique heeft ook iets aan de school gegeven, als dank 
voor de leuke tijd die ze hier heeft gehad. Misschien heeft u ze 
ook gezien, en anders komt dat hopelijk snel weer: Op de 
deuren in de hal zijn prachtige tekeningen uit de boeken van 

Roald Dahl geplakt. Deze heeft Angelique als cadeau aan de 
school gegeven. 
We zullen onze trouwe collega erg missen. Veel plezier op je 
nieuwe school! 

NIEUWE MEDIATOREN 
Toen wij werden gekozen voor de mediatorentraining waren 
we allemaal superblij. 
We begonnen aan de 
training met heel veel 
kinderen, in de hoop 
dat we allemaal 
mediator werden. Het 
begon met het 
stappenplan dat we 
moesten oefenen. 
Vervolgens kwamen de 
mediatoren uit groep 8 
nepconflicten spelen 
die wij moesten 
oplossen. We keken ook naar voorbeeldfilmpjes van 
mediatoren. Een paar trainingen later mochten we stage lopen 
bij de mediatoren van groep 8. Daarbij mochten we niet praten, 
maar alleen kijken hoe groep 8 het deed. Dat hebben we 
allemaal 2 keer gedaan. Het was fijn om te zien hoe je met 
conflicten om moet gaan.  
Uiteindelijk was de spannende dag aangekomen dat we te 
horen kregen of we mediatoren mochten worden en iedereen 
mocht het worden. En de volgende dag kregen we ons diploma. 
Nu zijn we echte mediatoren en kunnen we alle conflicten 
oplossen. En daar zijn we allemaal heel blij mee! 
Geschreven door Lene 
 

SCHOOLFRUIT  
Van 11 november t/m 17 april krijgt uw kind op school drie keer 
per week groente en fruit. De Kameleon doet namelijk mee aan 
EU-schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en 
gezonde voeding. Met EU-schoolfruit 
leert uw kind spelenderwijs om 
verschillende soorten fruit en groente 
te eten, zoals deze week bananen, 
appels en kaki’s. Dat is niet alleen 
gezond, maar ook leuk!  
De drie vaste groente- en fruitdagen op De Kameleon worden 
woensdag, donderdag en vrijdag. 



 

 
 
 
 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kind 
ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders 
via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. 
 

KINDERBOEKENWEEK 
De Kinderboekenweek stond dit jaar in het teken van vroeger. 
Als opening stonden alle juffen en de meester buiten in een 
levende tijdlijn. Zij lieten zien wat er gebeurde in hun eigen 
geboortejaar. Zoals leren schrijven met een kroontjespen of de 
eerste Mac Drive werd geopend! 
Met het optreden van een bijzondere tijdmachine werd de 
Kinderboekenweek gestart. Elke klas heeft een boek gekregen 
waar heerlijk uit voorgelezen kan worden. 
 

 
 

OPROEP HULPOUDER(S)  
Tegenwoordig wordt ons afval niet meer op één vaste dag 
opgehaald. Ons afval wordt nu gelijktijdig met het afval uit de 
wijk opgehaald. Dit betekent dat wij ook op zaterdag de 
papiercontainers aan de weg moeten zetten. We hebben dit 
laatst op vrijdag gedaan maar dit zorgt voor een hoop overlast 
omdat jongeren deze containers omver trappen. Ook blijven de 
containers te lang buiten staan. Welke ouder wil ons helpen de 
containers aan de weg te zetten? De overige containers worden 
opgehaald op schooldagen, dus dit kunnen we zelf goed 
organiseren. Neem gerust contact op, uw hulp wordt op prijs 
gesteld basisschool@kameleondendolder.nl. 
 

ZET JE LICHT AAN!  
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van 
de Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie 
meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een 
aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. 
Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan 
moet je hem wel áánzetten. Ook dit 
jaar zet de ANWB zich met de 
fietsverlichtingsactie weer in zodat uw 
kinderen veilig en goed zichtbaar op de 
fiets naar school gaan. De ANWB 

fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw 
kinderen m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. De 
gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat 
makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad 
voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van 
de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn 
fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel 
maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt 
deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer 
informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie. 
 

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR 
Is er thuis te weinig geld om je kind 
te laten sporten of iets aan kunst 
en cultuur te laten doen? Het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
betaalt de contributie / het lesgeld 
en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen 
uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub 
of een dans, muziek, kunst – of theaterschool. 
Hoe werkt het? 
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden 
door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of je 
kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan 
je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een 
aanvraag indienen? Vul dan alvast deze ouderkaart in en neem 
die mee naar de afspraak met de intermediair. 
Zo vind je jouw intermediair 
Een intermediair is bijvoorbeeld de juf, meester, 
buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal 
wijkteam. Kun je geen intermediair vinden? Neem dan contact 
op met het fonds bij jou in de buurt via de volgende link, mijn 
fonds. 
Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur? Lees hier verder. 
 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Leerling groep 3: ‘Mam, weet je hoe juf 
Natasja heette toen ze kind was? Natasja! 
Zonder juf! Ik dacht dat ze gewoon Tasja 
heette, en daarna werd ze Na-tasja.’ 
 
 

KINDERATELIER ZEEVIS  
Echte waskaarsen maken voor Kerstmis  
Op vrijdagmiddag 11 december geeft Clarissa 
Vis, van Kinder Atelier Zeevis een workshop 
kaarsen maken. De workshop is voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. 
Datum : 11 december 2020 
Tijd : 14:00 tot 15:30 uur 
Leeftijd : 4 t/m 12 jaar 
Kosten : € 12,50 
Waar : In het handvaardigheidlokaal van De Kameleon 
Voor meer informatie en/of aanmelding, 
info@zeevisontwerp.nl of 06 - 14 24 90 72. 
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KLEUTERDANS 
Kom samen met je peuter of 
kleuter langs om te ontdekken 
dat ook de allerkleinste niet stil 
kunnen zitten als de muziek 
aangaat.  
In de kleuterdanslessen wordt 
er elke week door middel van 
een thema kennis gemaakt 
met dansen op muziek. 
Fantasie en creativiteit spelen 
hierbij een grote rol. Naast het 
dansen op verschillende soorten muziek wordt er ook tijd 
gemaakt voor een danspelletje. 
Kom snel langs voor een gratis proefles! 
 
Kleuterdans op dinsdagmiddag van 14.15 tot 15.00 uur, in de 
gymzaal van basisschool de Kameleon. 
 
Meer informatie of inschrijven? 
Ga naar www.dansstudio-improve.nl of mail naar 
info@dansstudio-improve.nl. 
 

TRIXXS 
 

 
 
 
 
 
 
 

TURNEN BIJ DOSC 
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