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VOORWOORD

VREEDZAME SCHOOL

Deze week hebben we in alle groepen al veel harten voorbij
zien komen met de actie ‘hart voor elkaar’. Wat is het goed om
te zien dat leerlingen aan elkaar denken, elkaar missen en
elkaar op originele wijze verrassen. Ook veel leerkrachten
werden deze week verrast met een mooie bos bloemen.
Hartverwarmend. De leerlingen worden op school gemist en
we kijken uit naar de tijd dat ze weer fysiek op school mogen
komen. Tot die tijd werkt het team hard om het digitale
onderwijs zo goed mogelijk te regelen en de noodopvang te
verzorgen. Bedankt voor alle steun en aanmoedigingen die we
daarbij ontvangen.
Marlies en Heidi
Directie De Kameleon

De Vreedzame School – ‘We hebben hart voor elkaar’

TEVREDENHEIDSONDERZO EK
Via onderstaande link kunt u de ouderenquête invullen. We
willen vragen om per gezin één enquête in te vullen. Als veel
gezinnen de enquête invullen ontstaat er een representatief
beeld van de school. De resultaten worden gepresenteerd op
scholenopdekaart.nl. We gebruiken de resultaten voor onze
nieuwe schoolplannen en nieuwe ouders kunnen de informatie
meenemen bij het uitzoeken van een school. Alvast bedankt
voor de moeite.
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/PBSDKSW

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD WEER COMPLEET
Begin van dit schooljaar namen Arjan en Mariëlle afscheid van
de MR. Er werden twee nieuwe ouders gezocht om de MR
compleet te maken. Deze waren snel gevonden: Peter Legters
(vader van Fay uit groep 4) en Ivana Brasileiro (moeder van
Isadora uit groep 6 en Milena uit groep 3) maken de MR
compleet. Zij vertegenwoordigen samen met Janine DijkmansPleizier (moeder van Maud uit groep 4 en Floor uit groep 2) de
ouders in de MR.
Vorig jaar zijn de ouders van de MR gestart met de organisatie
van koffieochtenden om met andere ouders in gesprek te
komen. Op dit moment is dit gezien de huidige corona
maatregelen helaas niet mogelijk. Zodra het weer mag plannen
we weer een koffie ochtend in en spreken we iedereen graag
onder het genot van een kopje koffie of thee.
Wil je op dit moment graag iets met ons delen of bespreken,
mail dan naar mrkameleon@kameleondendolder.nl.
Als gewenst kunnen we een belafspraak maken, dat kunnen we
dan via mail afstemmen.
Tot slot realiseren we ons dat de huidige combinatie van
thuiswerken en thuisonderwijs een flinke uitdaging is.
Laten we met elkaar blijven zoeken naar creatieve oplossingen
en kijken hoe we elkaar kunnen helpen.
Als je daarover wilt sparren, we denken graag mee!

Het thema van de Vreedzame school is
voor deze periode “We hebben hart
voor elkaar”. Dit blok gaat over
gevoelens. Om kunnen gaan met
gevoelens is van groot belang voor een
positief klimaat in de klas en in de
school. De Vreedzame School streeft
naar een klimaat waarin iedereen zich
prettig voelt en waarin kinderen “hart
voor elkaar“ hebben, d.w.z. dat ze met
respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als
kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de
gevoelens van anderen kunnen verplaatsen. Kinderen zijn dan
beter in staat om conflicten positief op te lossen. Om met
elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de
kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd
bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er
ontstaat een vertrouwde sfeer. In dit blok zien we eigenlijk
altijd dat er mooie gesprekken plaatsvinden in de klas. Helaas
is dit op dit moment niet mogelijk terwijl we ons kunnen
voorstellen dat er juist nu ruimte zou moeten zijn voor
gevoelens. Het thuisonderwijs en het niet samen kunnen zijn
zorgt wellicht voor frustraties, boosheid, verdriet en angst.
Daarom vinden we dat elk kind een "hart" verdient. De
kinderen hebben deze week een mooi hart gemaakt voor een
klasgenoot.
Een paar tips/vragen voor thuis:
- Beeld eens een gevoel uit, dan probeer ik te raden welk gevoel
het is.
- Zullen we samen een muziekje opzetten, dan gaan kijken we
wat we erbij voelen
- Als je iemand geholpen hebt en hij/zij bedankt je… Wat voel
je dan?
- Met wie praat je het liefst als je verdriet hebt?

SCHOOLFRUIT
Helaas missen de kinderen voor de
komende periode het schoolfruit. We
hopen dat er thuis ook dagelijks fruit
wordt gegeten en dat de kinderen
naast het harde werken aan de lessen
elke dag ook lekker (buiten) bewegen.
Chantal motiveert de leerlingen met opdrachten via Google
Classroom om dagelijks te bewegen.
Via onderstaande link krijgt u ideeën om thuis ook aandacht te
besteden aan gezonde voeding.
Ideeën voor thuisonderwijs met Smaaklessen - Smaaklessen

KLEURWEDSTRIJD POLIT IE
Ook de politie is het niet ontgaan dat de
basisscholen nog een week langer dicht
blijven en de kinderen thuis onderwijs
krijgen. De wijkagenten van Den Dolder,
Huis Ter Heide en Bosch en Duin willen
graag een steentje bijdragen in deze
moeilijke tijd. Daarom hebben ze een actie
voor leerlingen. Ook de kinderen die niet
bij ons op school zitten maar wel
woonachtig zijn in Den Dolder, Huis Ter
Heide en Bosch en Duin mogen meedoen aan deze wedstrijd.
Vanaf dinsdag 19 januari te 10:00 uur is er op de Instagram en
Facebook pagina’s van de wijkagenten een kleurplaat
beschikbaar die gedownload kan worden.
https://www.instagram.com/wijkagent_dendolder/
https://www.facebook.com/Wijkagenten.DenDolder.Huis.Ter
Heide.Bosch.Duin
Inlevermogelijkheden:
Inscannen en versturen middels contactformulier
https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/03/peterdonker.html?geoquery=soesterberg&distance=5.0&sid=5da9f
b8e-a1a2-4bf1-8fa2-1e6a2ee1de7a
-

Brievenbus van het politiebureau aan de
Utrechtseweg 141, 3702 AC te Zeist
- Foto van de tekening versturen in een (DM)
Chatbericht op de Facebook of Instagram pagina.
Uiterst inleverdatum:
Vrijdag 5 februari 2021.
Prijzen:
Op donderdag 11 februari 2021, omstreeks 13:00 uur wordt er
live (Instagram account wijkagenten Den Dolder) twee
winnaars bekend gemaakt.
goodybag van de politie
voorlichting uurtje (klasbezoek) van de wijkagent.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Nu de kinderen thuis werken, horen we op
school een stuk minder grappige
opmerkingen. Heeft u thuis nog iets leuks
gehoord? Mail het dan naar juf Heleen:
h.hensen@kameleondendolder.nl.

