
 
 
 
 

 

 

 
VOORWOORD 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
De laatste schoolweek is aangebroken en we zijn druk bezig 
met opruimen. Groep 8 maakt zich klaar voor de laatste 
schooldagen van hun basisschoolperiode en sluit dit af met een 
mooie musical. Het jaar is voorbijgevlogen. We kijken terug op 
een bewogen schooljaar, waarin we getuige zijn geweest van 
mooie ontwikkelingen die leerlingen hebben gemaakt op 
verschillende vlakken. Leerlingen die hun plek in de klas hebben 
gevonden, wiens zelfvertrouwen is gegroeid, die een solo gaan 
zingen terwijl ze het spannend vinden, die een resultaat 
hebben behaald waar ze hard voor hebben gewerkt. Soms ging 
het ook anders dan leerlingen of wij hadden verwacht en waren 
er teleurstellingen. Met opnieuw een periode van thuiswerken 
werd er wederom een beroep gedaan op onze en uw 
flexibiliteit en aanpassingsvermogen.  
Al met al kijken we terug op een geslaagd jaar waarin iedereen 
is gegroeid. We danken u middels deze weg hartelijk voor uw 
inzet en betrokkenheid. We wensen iedereen een goede 
vakantie, waarin ruimte is om bij te komen, te vervelen, te 
ontmoeten en op te laden voor het schooljaar 2021-2022.  
Fijne vakantie! 
Groet, 
Heidi en Marlies 
 
NIEUWE COLLEGA’S 
We zijn blij te kunnen vertellen dat we volgend schooljaar 
Elsbeth Niers aan ons team kunnen toevoegen. Elsbeth zal één 
dag in de week voor groep 7-8 staan en daarnaast 
ondersteuning bieden aan verschillende groepen. Ook hebben 
we, naast Roland, met Ruud Hees een nieuwe conciërge.  
Zowel Elsbeth als Ruud zijn ervaren collega’s en we zijn blij dat 
we met hun komst de formatie rond hebben. 

 

 
 
EVEN VOORSTELLEN 
Dag allemaal, 
Volgend schooljaar start ik in groep 7/8 op maandag en de 
andere dagen ondersteun ik de andere groepen. Ik werk al 
meer dan 10 jaar in het onderwijs en heb vooral ervaring in het 
werken met kleuters. Om dan ineens in de bovenbouw te gaan 
werken is misschien geen logische stap, wel een hele bewuste. 
Ik heb zin om meer instructie te geven en mezelf weer te 
verdiepen in de spellingregels van de methode Staal en 
instructie te kunnen geven met de nieuwe rekenmethode, 
Getal en Ruimte Junior. 
Daarnaast ben ik ook nog 
moeder, getrouwd met Piet en 
ben graag buiten in de natuur op 
de fiets of in mijn kajak op het 
water. 
Ik heb er enorm veel zin in en 
hoop jullie na de vakantie te zien 
en spreken. 
 
Hartelijke groet,  
Elsbeth Niers. 
 
 
DE LAATSTE SCHOOLDAG 
Vrijdag 16 juli zullen we om 12:00 het schooljaar afsluiten met 
het traditionele aftelmoment. We vragen alle 
ouder(s)/verzorger(s) om op de parkeerplaats te blijven staan. 
De leerlingen zullen zich verzamelen op het plein, waarna we 
gezamenlijk ons schoollied zingen en aftellen. Bij het naar huis 
gaan ontvangen alle leerlingen een ijsje. 
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Voor in de agenda: 
14 juli Musical groep 8 
15 juli Uitzwaaien groep 8 
16 juli 12 uur start de 

zomervakantie 
17 juli t/m 29 
augustus 

Zomervakantie 

24 september Schoolreisje groep 1 t/m 8 
27 september Studiedag 

 



 

 
 
 
 

STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022 
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de 
studiedagen. Hier miste nog één studiedag op 27 september. 
Het nieuwe overzicht is als volgt:  
27 september 
3 november 
6 december 
25 februari 
22 juni 
 
BIBLIOTHEEKOUDERS GEZOCHT 
Houdt u ook zo van lezen? De kinderen bij ons op school wel! 
Daarom zoeken wij voor het komende schooljaar mensen die 
willen helpen bij onze bibliotheek op school.   
De hulp zal bestaan uit: 
· het terugzetten van de boeken 
· het uitlenen en innemen van de boeken  
  (met de uitleencomputer) 
· de Bibliotheek op school opgeruimd en aantrekkelijk houden 
Je zal per ochtend ongeveer van 8.30 tot 9.30 uur bezig zijn. 
Dagen zijn in overleg en aanmelden kan via 
m.faas@kameleondendolder.nl. 
 
REKENBOEKEN 
Volgend schooljaar zullen we gaan werken met een nieuwe 
rekenmethode genaamd ‘Getal & Ruimte Junior’. De boeken 
van de huidige methode zijn over en eerder hebben we 
gemerkt dat een nieuwe bestemming lastig te vinden is. 
Daarom krijgt elke leerling een rekenboek mee van het 
schooljaar waar hij/zij volgend jaar inzit. Leuk om door te 
bladeren ter voorbereiding van volgend jaar of om (schooltje) 
mee te kunnen spelen. 
 
LEZEN IN DE VAKANTIE 
Lezen in de zomervakantie. Dat is niet voor alle kinderen even 
vanzelfsprekend. Maar het zou fantastisch zijn als het alle 
kinderen uit onze school lukt om deze zomervakantie tóch te 
blijven lezen. Dat voorkomt een zogenaamde leesdip na de 
vakantie. 
Daarom doet de school deze vakantie mee met Blink 
Zomerlezen. Speciaal voor elk leerjaar is er een spannend 
verhaal geschreven. Elke week komt er een nieuw hoofdstuk 
online. Met een spannende cliffhanger naar het hoofdstuk van 
volgende week. Zo komen de kinderen er in zes weken achter 
wat er op onze school gebeurt als zij met vakantie zijn! Dat 
willen ze natuurlijk niet missen. 
Deze week ontvangt u via Parro een unieke link naar het 
verhaal. Wilt u een reminder ontvangen als er een nieuw 
hoofdstuk klaar staat? Laat dan via die link uw e-mailadres 
achter en u ontvangt elke week bericht. 
 
DENDOLDER.NL 
Ja, vakantie! Om de start van de vakantie te vieren, deelt 
DenDolder.nl ijsjes uit! Na het aftelmoment staan we op het 
veldje klaar met een ijsje voor iedereen. Als je daarna zin hebt 
om te spelen, kom dan naar de Torteltuin. Hier staat de Speel-
Mee-kar  met spullen voor lasergamen, ballen, diabolo’s, 
fietsjes, en ander buitenspeelgoed. Vanaf 14.00 staat de kar 
klaar en kan iedereen er gebruik van maken. Kom naar de 
Torteltuin en speel mee! 

Wil je iets leuks doen in de vakantie in Den Dolder of in de 
buurt? Kijk dan op dendolder.nl. 
 

 
 
VRAGENLIJST WILLEM ARNTZTERREIN 
Recent heeft BPD (de ontwikkelaar) een vragenlijst opgesteld 
om te kijken waar de behoefte ligt van de bewoners voor de 
invulling van het Willem Arntzterrein. De lijst wordt verspreid 
onder de leden van de belangenvereniging van Den Dolder. Het 
zou fijn zijn als ook mensen met kinderen de vragenlijst willen 
invullen, om te kijken of de belangenvereniging een goede 
afspiegeling is van het dorp. 
De vragenlijst is eenvoudig te beantwoorden en online te doen. 
Klik hier voor de vragenlijst. 
 
Alvast bedankt namens de Plan Begeleidings Groep voor de 
ontwikkeling van het Willem Arntszterrein, 
Fieke Smeets 
 
O3 UTRECHT 
In augustus 2023 start er mogelijk een 
nieuwe school voor voortgezet 
onderwijs (mavo-havo-vwo) in Utrecht: 
O3 Utrecht. De school heeft als 
motto: wij leiden op tot sociale 
zelfbewuste wereldburgers. Het onderwijsconcept wordt 
verder toegelicht op de website van O3 Utrecht. Om definitief 
te kunnen starten, meet het ministerie van onderwijs de 
belangstelling van ouders met kinderen in de leeftijd 10, 11 en 
12 jaar. Bij voldoende steun kan deze school in Utrecht 
starten. Een extra school, met een nieuw concept, vergroot de 
keuze voor de leerlingen en verkleint daarmee ook de kans op 
uitloting. Voor meer informatie of het aangeven van 
belangstelling, ga naar www.o3utrecht.nl. Goed om te weten: 
het gaat niet om een aanmelding en er zijn geen 
verplichtingen verbonden aan het geven van de steun. 
 
UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Juf Heleen: “De musical van groep 8 zal ook live gestreamd 
worden.” 
Leerling: “Gaat dat ook helemaal naar Frankrijk?” 
 
 
Ook in de vakantie zullen uw kinderen 
misschien onbewust grappige opmerkingen 
maken. Mocht u iets leuks horen, dat 
misschien mooi in onze nieuwsbrief past, dan 
mag u dit mailen naar h.hensen@kameleondendolder.nl. 


