
 
 
 
 

 

 

VOORWOORD 
De gouden weken (van forming, storming tot norming) zijn nu 
echt voorbij en dat merken we in de groepen. In alle groepen is 
rust en ruimte om te leren en is een veilige basis gecreëerd om 
jezelf te zijn. We zien de kinderen hard werken, maar ook veel 
plezier maken.  
Graag vertellen de kinderen, samen met de leerkracht, over 
hun ontwikkeling tijdens de voortgangsgesprekken. De 
inschrijving voor de oudergesprekken is inmiddels geopend 
voor de groepen 1 t/m 7. Voor de kinderen van groep 8 vinden 
de gesprekken later plaats, dit wordt gecombineerd met het 
schooladvies. 
Bij de gesprekken verwachten we dat de kinderen vanaf groep 
6 aansluiten. De kinderen van groep 1 t/m 5 zijn van harte 
welkom om ook aan te sluiten bij het gesprek. We praten het 
liefst met kinderen in plaats van over kinderen. 
 
A.s. donderdag 11 november organiseren we weer een Sint 
Maarten optocht. We hopen dat veel kinderen en ouders met 
ons meelopen in de optocht met een prachtige lampion zodat 
we in de donkere dagen ook licht kunnen brengen. (zie bericht 
Parro over de Sint Maarten optocht i.v.m. Corona) 
..en als we het over de donkere dagen hebben willen we u ook 
weer attenderen op het controleren van o.a. de fietsverlichting. 
Zorg dat u, maar zeker ook uw kind goed zichtbaar is in het 
verkeer. Binnenkort zullen de kinderen van groep 7 weer 
duimen uitdelen.  
 
Groeten, 
Heidi en Marlies 
 

 

OUDERBETROKKENHEID 
Naast de oudervereniging, medezeggenschapsraad zijn er 
ondertussen ook twee klassenouders per groep. Afgelopen 
week heeft de groep kennisgemaakt met elkaar en hebben we 
verkennend gekeken wat zij voor de school en de groep kunnen 
betekenen.  
Een aantal taken van de klassenouders vindt u hieronder: 

• Als contactpersoon fungeren bij lief en leed. 

• Beheren groepsapp. 

• Nieuwe ouders wegwijs maken binnen De Kameleon. 

• Aanjager zijn bij de organisatie van schooluitjes en andere 
taken zoals luizenpluizen en wasouders eventueel in 
samenwerking met de oudervereniging. 

• Klankbord voor de Medezeggenschapsraad. 

• Het organiseren van oudercontacten zoals bijvoorbeeld 
een klassenborrel.  

We zijn ontzettend blij om te merken dat ouders zich zo 
betrokken voelen bij de school. Dank alvast voor jullie inzet. 
 

VREEDZAME SCHOOL 
Vanaf volgende week starten we 
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 
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’. 
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DE LEERLINGENRAAD 
Wij zijn Fay en Jelte. Wij zitten dit jaar in de leerlingenraad. Het 
leek ons leuk om erbij te zitten en hadden het nog nooit 
gedaan. In de leerlingenraad proberen wij de school beter te 
maken. Nu denken we na over een goed doel en bedenken we 
een oplossing om afval te verminderen. Af en toe vergaderen 
we in de teamkamer met andere kinderen uit de 
leerlingenraad. Dan kunnen we ook weer dingen in de klas 
bespreken. We hopen dat we veel kunnen doen. 
 

EXPERTISECENTRUM UNIEK 
In Integraal Kindcentrum De Schilden zit ook expertisecentrum 
Uniek. Bij Uniek kunt uw kind terecht voor logopedie, 
fysiotherapie, dyslexie of kinderpsychologie. De medewerkers 
van Uniek stellen zich graag even aan u voor. 
 
Frederique den Hollander, kinderoefentherapeut.  
Kan kinderen helpen bij problemen met  het 
uitvoeren van motorische vaardigheden, 
schrijfproblemen, voorkeurshand stimuleren en 
houdings- en bewegingsproblemen. 
frederiquedenhollander@expertisecentrum-uniek.nl 
06-13192323 
Aanwezig op: dinsdag 
 
Marjan Koopmans, speltherapeut  
Kan kinderen helpen om te gaan met emotionele 
en sociale problemen en moeilijke ervaringen. 
marjankoopmans@expertisecentrum-uniek.nl 
06-51937272 
Aanwezig op: dinsdag en woensdag 
 
Nicoline Gratama van Andel, orthopedagoog. 
Kan kinderen helpen met aandacht- en 
concentratieproblemen (werkhouding, 
motivatie, AD(H)D), en bij problemen met leren, 
zoals bij lezen en spellen (dyslexie), rekenen 
(dyscalculie), begrijpend lezen en intelligentie. 
nicolinegratamavanandel@expertisecentrum-uniek.nl 
06-51937791 
Aanwezig op: dinsdag 
 
Inge Linde, psycholoog regiebehandelaar.  
Bepaalt op basis van de intake welke 
behandeling en behandelaar bij de zorgvraag 
past. 
ingelinde@expertisecentrum-uniek.nl 
06-51634622 
Aanwezig op: woensdag/online 
 
Fleur Looijen, logopedist.  
Kan kinderen helpen bij communicatie-
stoornissen die veroorzaakt worden door stem-, 
spraak-, taal-, slik- en gehoorproblemen. Als een 
kind moeite heeft met taalontwikkeling, 
uitspraak, luisteren, onthouden van verhalen/zinnen/woorden 
of (netjes) eten en drinken, kan een logopedist helpen. 
fleurlooijen@Expertisecentrum-Uniek.nl 
06-55457119 
Aanwezig op: donderdag 

Wanda van Oostrom - van Olm, speltherapeut.  
Kan kinderen helpen om te gaan met 
emotionele en sociale problemen en moeilijke 
ervaringen. Wanda is ook Theraplay therapeut. 
Theraplay wordt ingezet bij 
opvoedvraagstukken en het verstevigen van de ouder-en-kind 
relatie. Het is een therapie waarbij ouder en kind beiden bij de 
sessie zijn.  
wandavanoostrom@expertisecentrum-uniek.nl 
06-23790461 
Aanwezig op: vrijdag 
 
Hoe werkt het aanmelden? 
Logopedie en fysiotherapie: 
Uniek heeft contracten met alle zorgverzekeraars en hoewel 
toegang tot logopedie en fysiotherapie vrij toegankelijk is, kan 
een verwijzing nodig zijn.  
 
Dyslexie en kinderpsychologie: 
Een verwijzing is altijd nodig, de volgende instanties kunnen 
naar Uniek doorverwijzen: 

• De huisarts 

• Centrum Jeugd en Gezin 

• Een medisch specialist 

• Gecertificeerde instellingen 

• Kinderrechter/OM 
 
Alle aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar onze 
planning via planning@expertisecentrum-uniek.nl, of door te 
bellen naar 085 -877 2232. 
 
Particuliere hulp, waarbij ouders rechtstreeks contact zoeken 
met Uniek, is ook mogelijk. 
 
 
 
 

Voor in de agenda: 
11 november 17:00 uur 

Lampionnenoptocht Sint 
Maarten 

17 november 20:00 uur Algemene 
ledenvergadering OV via 
teams 

22 t/m 26 november Ouder- en kindgesprekken 
groep 1 t/m 7 

3 december Sinterklaasviering 

6 december Studiedag 

21 december Kerstviering 

24 december Rapport groep 8 

24 december 12.00 start kerstvakantie 

25 december t/m 9 
januari 

Kerstvakantie 
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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 https://www.euschoolfruit.nl.  
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.  
 
 Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 

INZAMELING KINDERBOEKEN 
In de afgelopen week zijn er al 
veel kinderboeken gebracht 
voor vluchtelingen in Huis ter 
Heide. Het is geweldig om te 
zien hoeveel mensen boeken 
komen brengen. Tot 17 
november is het nog mogelijk 
om boeken te brengen. De 
week erna zullen de kinderen van de leerlingenraad deze 
boeken overhandigen aan de vrijwilligers van de opvang. 
Hopelijk kunnen wij hier heel veel mensen mee blij maken. 
 

POPKOOR 
Mijn naam is Renske van den Bongarth (24). Ik ben gitariste, 
zangeres en songwriter. Op 3 juli 2019 ben ik afgestudeerd aan 
het Conservatorium van Amsterdam.  
Zoals sommigen van jullie misschien weten geef ik al een 
langere tijd gitaar- en zangles op basisschool de Kameleon. 
 
Vanaf januari 2022 wil ik op donderdagmiddag een popkoor 
oprichten voor kinderen vanaf 8 jaar.  
 
Diverse koortechnieken zullen voorbij komen, denk aan: 
meerstemmig zingen, canons zingen, solo's etc. Het genre zal 
met name Nederlandstalige popmuziek zijn, maar ik sta zeker 
open voor muziekvoorkeuren van de groep.  
Er zullen twee vrijblijvende gratis proeflessen plaatsvinden op 
donderdag 2 & 9 december om 15:20 uur.  
Indien er voldoende animo is zullen we starten in januari met 
een lespakket van 10 lessen van 45 minuten. Het tarief is €9 per 

les of €7,50 als je al een (zang-/gitaar-)leerling van mij bent. 
Meld je aan voor de proeflessen via:  
muzieklesdendolder@gmail.com of neem een kijkje op mijn 
website: www.muzieklesdendolder.nl 
 

KAARSEN MAKEN BIJ KINDERATELIER ZEEVIS 
Echte waskaarsen maken voor Kerstmis. Op vrijdagmiddag 17 
december geeft Clarissa Vis, van Kinder Atelier Zeevis een 
workshop kaarsen maken. De workshop is voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar. 
Datum : 17 december 2021 
Tijd : Workshop 1: 14:00 tot 15:30 uur  

  Workshop 2:16:00 tot 17:30 uur 
Leeftijd : 4 t/m 12 jaar 
Kosten : € 15,- 
Waar : In het handvaardigheidslokaal van De Kameleon 
Informatie en aanmelding: Clarissa Vis, Kinder Atelier Zeevis 
info@zeevisontwerp.nl of 06 - 14 24 90 72 
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Stichting Djoin (Dolders jongeren initiatief) gaat na 1,5 jaar 
Corona-pauze proberen om een doorstart te maken. Djoin 
zoekt daarvoor nieuwe enthousiaste vrijwilligers, bijvoorbeeld 
ouders van onze Dolderse kinderen, die met energie samen 
weer leuke dingen gaan verzinnen en organiseren vanuit het 
Cultureel Centrum De Kameel. Jarenlang waren de 
zaterdagavond-disco’s, inclusief de traditionele spooktocht in 
november, een succes. Maar omdat het tijd is om het stokje 
over te dragen nodigen wij nieuwe vrijwilligers uit om op 24 
november a.s. vanaf 19.30 uur in De Kameel 
(Dolderseweg 167a) mee te brainstormen 
over een nieuwe invulling. De koffie en thee 
zal klaar staan.   
Graag tot dan! 
Namens Djoin,  
Eshter van Haarlem, Dave Knaapen, Nynke de Jong 
 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Leerling groep 1-2: “Juf, wil je op mijn feestje komen?” 
Leerkracht: “Maar natuurlijk!” 
Leerling: “Het is wel een slaapfeestje.” 
Leerkracht: “Oh, dat is dan misschien niet zo handig.” 
Leerling: “Oh jawel hoor! Je kan gewoon bij papa en mama in 
bed!” 
 
En dan nog even een mop: 
Leerling: “Welke muis heeft twee poten?” 
Juf Sarah: “Weet ik niet.” 
Leerling: “Mickey Mouse! Maar… Welke 
éénd heeft twee poten?” 
Juf Sarah: “Donald Duck!” 
Leerling: “Élke eend heeft twee poten……” 
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