
 
 
 
 

 

 

 
VOORWOORD 
In deze eerste nieuwsbrief een mooi overzicht van alle 
naschoolse activiteiten. Voor meer informatie neemt u contact 
op met de betreffende aanbieder.  
We hebben een fijne eerste schooldag gehad. Alle kinderen 
hebben hun weg weer gevonden naar het klaslokaal. Na 
schooltijd en tijdens de pauzes hebben we al enthousiaste 
verhalen gehoord van de kinderen.  
Voor de ouders van groep 1 t/m 4 is er de mogelijkheid om 
morgen of donderdag de kinderen naar de klas te brengen. 
Denkt u hierbij aan het dragen van een mondkapje. We kunnen 
met de te verwachte hoeveelheid ouders de 1,5 meter niet 
handhaven.  
We hanteren ook éénrichtingsverkeer. U komt binnen via de 
hoofdingang en verlaat de school via de kleutergang of via de 
nooduitgang bij groep 4.  
De school begint elke dag om 8:30 uur. Dit betekent dat uw kind 
dan in de klas zit. De deur gaat 10 minuten van te voren open.  
We wensen iedereen een mooi schooljaar toe.  
Groet, 
Heidi en Marlies 

 
 
 

 

GITAAR- EN ZANGLESSEN 
Mijn naam is Renske van den 
Bongarth (24). Ik ben gitariste, 
zangeres en songwriter. Juli 2019 
ben ik afgestudeerd aan het 
Conservatorium van Amsterdam. 
Mijn hoofdvak was gitaar en mijn 
bijvak was zang. Normaliter ben ik 
ook maandelijks op het podium te 
vinden met mijn band New Bliss. 
Sinds januari 2020 geef ik zowel 
gitaarles als zangles op basisschool 
De Kameleon. Het belangrijkste vind 
ik dat mijn leerlingen een leuke tijd hebben, bezig zijn met 
muziek die zij tof vinden én vooruit gaan op hun instrument 
natuurlijk. Aankomend schooljaar (2021 - 2022) ga ik lesgeven 
op dinsdag en donderdag na schooltijd. Ik ben vooral voor de 
donderdagen opzoek nog naar nieuwe leerlingen. Neem een 
kijkje op mijn website www.muzieklesdendolder.nl of mail 
meteen naar muzieklesdendolder@gmail.com voor een gratis 
proefles! 
 
DANSSTUDIO IMPROVE 
Op dinsdag 7 september starten de leukste danslessen van Den 
Dolder weer! En jij kunt erbij zijn, schrijf je nu in voor een gratis 
proefles. 
 
Het is alweer het vijfde seizoen dat Dansstudio Improve 
danslessen verzorgd op basisschool de Kameleon. Bij 
Dansstudio Improve staan plezier en persoonlijke ontwikkeling 
voorop. In de danslessen werken we onder andere aan 
improvisatie, danstechnieken, ritmegevoel en creativiteit. We 
maken jaarlijks een dansvideo en sluiten het jaar af met een 
spetterende voorstelling. Met Linde haar enthousiasme en 
positieve energie maakt ze van elke les een feestje! 
 
Lesrooster 
Dinsdag 
14.15 – 15.00 Minidance (groep 0,1,2)  
15.00 – 16.00 Kidsdance (groep 3,4,5)  
16.00 – 17.00 Juniordance (groep 6,7,8)  
19.30 – 20.30 Dansmix (volwassenen) 
 
Aanmelden of meer informatie? 
www.dansstudio-improve.nl 
info@dansstudio-improve.nl 
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IN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 Voorwoord 
 Voor in de agenda 
 Gitaar- en zanglessen 
 Dansstudio Improve 
 Pianolessen 
 Kinderatelier Zeevis 
 Voorbereiding Eerste Communie 
 Typecursus 

Voor in de agenda: 
24 september Schoolreisje groep 1 t/m 8 
13 t/m 17 september Ouder- en kindgesprekken 
27 september Studiedag 
16 t/m 24 oktober Herfstvakantie 
3 november Studiedag 

 



 

 
 
 
 

PIANOLESSEN 
Wil je graag piano leren spelen? Wacht 
niet langer! Kind, jongere of volwassene, 
beginner of amateur, piano spelen is voor 
iedereen mogelijk en ontzettend leuk!  
Vanaf september is er op 
donderdagmiddag de mogelijkheid voor 
pianoles op basisschool de Kameleon. 
Voor meer informatie: 
www.pianolesmurielbostdorp.nl 
 
 
KINDERATELIER ZEEVIS 
Kom je kunst maken bij Kinder Atelier Zeevis? 
Het Kinder Atelier Zeevis van Clarissa Vis start na de 
zomervakantie weer op 
woensdagmiddag met 
een serie naschoolse 
kunstlessen op de 
Kameleon.  
We gaan verschillende 
technieken leren en 
mooie dingen maken, 
zoals beeldhouwen in 
speksteen/gips, tekenen, schilderen, letterontwerpen, 
boetseren, bouwen. Kortom, een heel gevarieerd aanbod! 
 
Data: woensdag 29 september, 6, 13, 27 oktober, 
11, 17,24 november, 1, 8, en 15 december 2021 
Tijd: 14:00 tot 15:30 uur 
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar 
Kosten: €120,- proefles €6,- 
Waar: In het handvaardigheidslokaal op de Kameleon 
Informatie en aanmelding: Clarissa Vis, Kinder Atelier Zeevis 
info@zeevisontwerp.nl of 06 - 14 24 90 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE 

Gaat uw kind naar groep 4? 
 
Wij starten in september met de voorbereiding van de Eerste 
Heilige Communie. De voorbereiding is leuk en leerzaam. Deze 
bestaat uit een aantal Godly Play-verhalen op zondagochtend 
en een map met hoofdstukken (informatie en kleine 
opdrachten) waarmee u thuis met uw kind aan de slag kunt. 
 
Er is een informatieve ouderavond op donderdag 16 september 
om 20.00 uur in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk, 
Gregoriuslaan 8, Bilthoven. Aanmelding (voorbereiding en 
ouderavond) kan via secretariaatolvbilthoven@gmail.com. 
Contactpersoon: Nicole Buijtendijk. 
 
 


