
 
 
 
 

 

 
 
VOORWOORD 
Ondanks alle berichtgeving van de afgelopen tijd over de 
arbeidsmarktproblematiek zijn we ook ontzettend trots. 
Trots op het team omdat zij zich zo betrokken voelen bij het lief 
en leed van collega’s, kinderen en ouders. Trots omdat we zien 
dat kinderen groeien in hun ontwikkeling. Trots op de 
oudervereniging die weer een prachtig schoolreisje heeft 
georganiseerd en trots op onze medezeggenschapsraad omdat 
zij ontzettend goed met ons meedenken. Trots op de 
onderwijskundige ontwikkelingen en trots op de banden die we 
hebben met onze partners in de school. Laten we onze trots 
delen, dan komt het vast ook weer goed met de arbeidsmarkt. 
We wensen iedereen een mooie vakantie toe.   
Groet, 
Heidi en Marlies 
 
 

 
 
 

MEDIATOREN 
De Kameleon is een Vreedzame School. Dit zie je onder andere 
doordat er elke pauze mediatoren op het schoolplein lopen. 
Dat zijn leerlingen uit groep 7 en 8 die conflicten tussen de 
kinderen helpen oplossen, zonder interventie van de juf of 
meester. Ook als iemand alleen staat, kijken zij of ze dat kind 
kunnen helpen om met anderen mee te spelen. De mediatoren 
zijn goed te herkennen aan hun gele hesje. Zo weten de 
kinderen meteen bij wie ze moeten zijn. 
 
Dit schooljaar zijn er weer nieuwe mediatoren opgeleid uit 
groep 7. Zij lopen buiten samen met mediatoren uit groep 8, 
zodat ze door hen kunnen worden ingewerkt. 
 
Om mediator te worden moet je eerst een training volgen. 
Tijdens die training krijgen de nieuwe mediatoren les over het 
oplossen en aanpakken van problemen. Bijvoorbeeld door niet 
meteen de oplossing te geven, maar de leerlingen eerst zelf 
met iets te laten komen. 
 
Ook werden er ruzies uitgespeeld door mediatoren van groep 
8, en de mediatoren in spé moesten deze zien op te lossen. 
Wesley is één van de nieuwe mediatoren. “Ik ben mediator 
geworden, omdat ik graag wilde weten hoe ik moet reageren 
op het moment dat ik een ruzie zie. Ik kan er nu voor zorgen dat 
deze niet uit de hand loopt.” 
 
We wensen de nieuwe mediatoren veel succes met hun nieuwe 
rol! 
 

 
 
KINDERBOEKENWEEK 
Het kan u niet ontgaan zijn. Het thema van de 
Kinderboekenweek was dit jaar: ‘Worden wat je wil!’  
Op donderdag 7 oktober vond de feestelijke opening plaats. 
Verschillende leerkrachten beoefenden voor één dag een 
ander beroep. Schilder, bouwvakker, kok, kapper, politieagent; 
Je kunt het zo gek niet bedenken. 
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Op het podium maakten we tijdens de officiële opening kennis 
met Kaat. Kaat vond het allemaal maar lastig. Hoe kon ze nu 
toch ontdekken welk beroep haar paste. Ze maakte kennis met 
een boswachter, een kok, een  kapper, een acrobaat en een 
zwemleraar. Toch bleef ze in dubio. Uiteindelijk keek ze in de 
spiegel en kwam ze tot de conclusie dat ze vooral zichzelf wilde 
blijven. De tijd zou het wel leren.  
 
Tot slot kwamen er in elke klas enthousiaste ouders 
inspirerende verhalen vertellen over hun beroep. De kinderen 
hebben op deze manier kennis gemaakt met uiteenlopende 
beroepen. Wie weet is bij sommige kinderen de kiem gelegd 
voor dat mooie beroep later. 
 

 
 
CULTUURPLUSWEEK 
Het thema van de cultuurplusweek sloot aan bij de 
Kinderboekenweek, ‘Worden wat je wil’. 
 
Elke klas heeft aan de hand van een boek een creatieve uiting 
aan het verhaal gegeven. Zo hadden groepen 3, 3/4 en 4 ‘Tim 
de kleine boswachter’, en hebben zij kleine boomhutjes en 
kunstwerken van bomen gemaakt. 
 
De groepen 1 en 2 hebben schilderijen gemaakt met kleuren 
die bij verschillende beroepen horen, en groep 5, 5/6 en 6 heeft 
verschillende vervoersmiddelen geknutseld. 
 
Groep 7, 7/8 en 8 zijn weer op een heel andere manier creatief 
geweest. Groep 7 heeft beroepen en rekenen met elkaar 
verenigd, groep 7/8 heeft kunstwerken over schrijvers 
gemaakt, en groep 8 heeft een eigen lied gemaakt. 
 

 
 

 
 
GEZONDE SCHOOL – EU-SCHOOLFRUIT 
Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen uw kinderen 
op school gratis drie porties groente en fruit per week. De 
school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen 
over fruit, groente en gezonde voeding.  
Met EU-Schoolfruit leren kinderen 
spelenderwijs om verschillende soorten fruit 
en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, 
maar ook leuk!  
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of 
groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u 
dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. 
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de 
aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van 
de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en 
het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma 
wordt ondersteund door het Voedingscentrum. 
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door 
de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén 
kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer 
lezen op www.euschoolfruit.nl.   
 
IEDER KIND EEN FIETS! 
Zoals jullie misschien weten is er in augustus en grote groep 
mensen uit Afghanistan naar Nederland gekomen, op de vlucht 
voor de Taliban. Zij hebben halsoverkop hun huis verlaten. In 
Huis ter Heide zitten nu bijna 400 mensen in de noodopvang, 
waarvan ruim 150 kinderen en 
tieners. 
In Huis ter Heide heeft iemand 
nu het initiatief genomen om 
te proberen alle kinderen en 
tieners een (goed werkende) 
fiets te geven. Want wat is er 
nu fijner als je je verveelt en je je zorgen even wilt vergeten om 
lekker te kunnen fietsen? 
Veel ouders en kinderen van De Kameleon hebben hun 
gebruikte (maar nog goede) fietsen doorgegeven, daar zijn we 
al heel blij mee! Maar er zijn nog 75 kinderen die dolgraag een 
fiets willen. 
Daarom hoop ik dat jullie ons hiermee willen helpen. Als je nog 
een goede gebruikte kinder-/ tienerfiets hebt staan waar je 
niets meer mee doet, dan ontvang ik die heel graag. 
Fietshelmen zijn ook welkom. 



 

 
 
 
 

Je mag hem bij mij langsbrengen of ik kom hem ophalen. In Huis 
ter Heide kijken we alle fietsen na en voorzien ze van licht en 
een slot en dan mogen de kinderen ze daar komen ophalen. 
 
Alvast bedankt! 
Caroline Wijnen (moeder van Sarah, groep 5/6, en Daan, groep 
1/2B), 06-46134643 
 
Ps: ook andere spullen, zoals speelgoed en (winter)kleding zijn 
welkom! Graag verwijs ik jullie hiervoor naar de weggeefwinkel 
in Zeist, zij zorgen er dan voor dat de spullen eerlijk verdeeld 
worden. www.weggeefwinkelzeist.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Kinderen zingen het lied ‘De Zevensprong’. 
Leerling: “Ik kan dansen als een 
Eenhoornman!”  
 
Leerling: “Ik vond een hagedis in het bos, en die stonk enorm! 
Ik had hem eigenlijk mee naar huis moeten nemen om te 
wassen.”  
Juf: “Oh, lekker onder de douche, met water en zeep?” 
Leerling: “Nee, geen zeep, dat komt dan in zijn ogen.” 
 
Leerling groep 3: “Ik kan al zo goed lezen, ik kan het zelfs met 
mijn ogen dicht!” 
 
Een leerling leest een boek waarin een tijger slaapt. Boven zijn 
hoofd staat ZZZZZZZZ. 
Leerling: “Juf, waarom droomt die tijger allemaal letters?” 


