
 
 
 
 

 

VOORWOORD 
De eerste week zit er weer op. We vinden het ontzettend fijn 
dat de scholen weer open zijn. Toch merken we nu alweer dat 
het geen gegeven is dat we open kunnen blijven. We 
verwachten toch dat er met regelmaat een klas thuisonderwijs 
zal volgen. Momenteel zitten ik en een collega leerkracht in 
quarantaine. We horen ook berichten dat kinderen in 
quarantaine zitten. Gelukkig zijn er nog geen besmettingen, 
maar die verwachten we wel. Het hoort er voorlopig nog even 
bij. Wij blijven de adviezen van het RIVM en de GGD zo goed 
mogelijk opvolgen. De mondkapjes blijven dus nog even op; we 
ventileren; wassen onze handen en spelen in cohorten. 
Net als u heb ik de wens dat we dit snel achter ons kunnen 
laten. Ik hoop dat de kinderen in 2022 weer vrij kunnen spelen, 
naar de sportclub kunnen, naar zangles kunnen en met opa en 
oma kunnen knuffelen.  
Heidi van Wezel 
Directeur De Kameleon 
 

AANPASSINGEN IN PROTOCOL PO 
Dit zijn de wijzigingen voor basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs en speciaal onderwijs per 11 januari 2022: 
 Het onderscheid in immuun en niet-immuun is vervallen. 
 Geen quarantainemaatregelen bij 1 of 2 besmettingen in 

de klas; wel quarantainemaatregelen bij 3 of meer 
besmettingen in een klas binnen 7 dagen. 

 Bij een asymptomatische besmetting (zonder klachten) is 
de quarantaineperiode verlengd van 72 uur/5 dagen naar 
7 dagen. 

 Klasgenoten van één of twee besmette leerlingen kunnen 
naar school indien klachtenvrij. Zij laten zich wel testen bij 
(milde) klachten, ook bij neusverkoudheid. Bij milde 
klachten volstaat een zelftest, bij zwaardere klachten moet 
de test afgenomen worden door de GGD. Bij 3 of meer 
gevallen binnen 7 dagen in dezelfde klas, is er sprake van 
een uitbraak en dient het advies van de GGD te worden 
gevolgd. 

 
 
 
 

TAALKLASSEN 
Deze week is de eerste groep leerlingen gestart in de taalklas. 
Een klein groepje leerlingen die heel blij zijn weer naar school 
te mogen. Qua taal is het handen en voeten werk, maar 
gelukkig zijn er zo nu en dan twee vrijwilligers die kunnen 
vertalen. Ook zijn er kinderen op school die blijken de Perzische 
taal die deze kinderen spreken ook te spreken. Lottie en 
Nicoline hebben een fijne eerste week gehad. De kinderen 
weten ondertussen de weg in de school en hebben leren tellen 
in het Nederlands. Ook hebben ze letter R geleerd. Vanaf 24 
januari zullen we ook de kleuters ontvangen. Zij gaan straks 3 
dagen naar school. Birgitta zal ons team versterken. Zij zal twee 
dagen per week voor deze groep staan en Lottie één dag per 
week. Birgitta is ook een leerkracht/intern 
begeleider/directeur geweest en heeft veel met deze 
doelgroep gewerkt. We zijn dus min of meer compleet, maar 
de vacature mag zeker nog gedeeld worden. Als we nog voor 2 
á 3 dagen iemand kunnen vinden kunnen de kinderen volledig 
naar school komen.  
 

EVEN VOORSTELLEN 
Graag stel ik me in deze nieuwsbrief 
aan u voor. Mijn naam is Emma van Ee 
en ik ben 30 jaar oud. Per 1 februari 
start ik op De Kameleon in groep 6. 
Toen ik voor het eerst de school 
binnenstapte voelde ik meteen de 
prettige sfeer en werd ik open 
ontvangen. 
Op dit moment werk ik nog op een 
basisschool in Leidsche Rijn. Ik heb 
ervaring als leerkracht en als intern 
begeleider. Omdat ik het meest 
enthousiast word van voor de klas staan, kies ik hier nu bewust 
weer voor.  
In februari 2021 zijn mijn partner en ik naar Soest verhuisd en 
in maart zijn we ouders geworden van ons zoontje Mats.  
Ik hoop u binnenkort te ontmoeten! 
Hartelijke groet, 
Emma 
 
Mijn naam is Lottie Plender (leerkracht van de taalklas) en ik 
ben geboren in de mooie Hanzestad Kampen. Op mijn 27e ben 
ik verhuisd naar Nieuw Zeeland en ben na de geboorte van mijn 
twee kinderen begonnen met de opleiding tot 
peuter/kleuterjuf. Na 12 jaar in Nieuw Zeeland gewoond te 
hebben zijn we verhuisd naar de Verenigde Arabische 
Emiraten, alwaar ik heb ingevallen op een internationale 
kleuterschool. Daar heb ik ook de studie voor docent Engels 
gevolgd (Universiteit van Cambridge) en nog later mijn Masters 
in lesgeven (Universiteit van Sunderland). Na vele jaren 
lesgegeven te hebben in Engels, ben ik overgestapt naar het 
lesgeven aan studenten die leerkrachten wilden worden op 

Nieuwsbrief   IKC De Schilden  januari 2022 

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 Voorwoord 
 Aanpassingen protocol PO 
 Taalklassen 
 Even voorstellen 
 Agenda 
 Vacature Pedagogisch medewerker 
 Uit de school geklapt 

https://kameleondendolder.nl/bestanden/536701/NT2_leerkracht_Kameleon.pdf


 
 
 
 

kleuter- en/of basisscholen. Hierbij heb ik de studenten ook 
begeleid bij hun stages en scripties op nationale en 
internationale scholen. We wonen nu alweer bijna twee jaar in 
Nederland om dichterbij de familie te zijn en te gaan reizen. 
Door Covid-19 is van reizen weinig gekomen en omdat ik niet 
iemand ben die veel stilzit, ben ik blij dat ik de mogelijkheid 
gekregen heb om hier de Afghaanse kinderen te helpen 
acclimatiseren in Nederland. Ik heb veel hobby’s waaronder 
lezen, zeilen, reizen, golfen, wandelen en handwerken en hoop 
dat ik mede hierdoor velen van u mag leren kennen. 

VACATURE PEDAGOGISCH MEDEWERKER 
Word jij onze nieuwe collega op BSO 
Spelonk in Den Dolder?  Als je bij Kind & Co 
werkt betekent dat gezelligheid, persoonlijke 
ontwikkeling en een stabiele werkomgeving. We vinden het 
belangrijk dat je plezier hebt! 
 
Werken bij BSO Spelonk 
Jij gaat aan de slag op BSO Spelonk in Den Dolder waar je als 
pedagogisch medewerker op maandag, dinsdag en donderdag 
van 13.30 uur tot 18.30 uur te vinden bent. Tijdens 
schoolvakanties werk je 3 volledige dagen van 8,5 uur. Tevens 
is er extra invalwerk mogelijk. De BSO is gevestigd in IKC de 
Schilden. Er wordt veel samengewerkt met de school en de 
docenten van de naschoolse activiteiten die o.a. dansles, 
muziekles en turnles organiseren. Daarnaast worden er 
diverse creatieve activiteiten, drama, sport, koken en 
verschillende spellen aangeboden aan de kinderen. De locatie 
kan maximaal 80 kinderen opvangen en is verdeeld over 4 
groepen. Je werkt daardoor met 7 verschillende collega’s op 
een groep. Wij zijn op zoek naar een communicatief vaardige, 
flexibele en open pedagogisch medewerker die feedback wil 
ontvangen en dit ook opbouwend kan geven, graag in 
teamverband werkt en actief meedenkt over het verbeteren 
van zaken. 
 
Ben jij benieuwd hoe een week op een BSO van Kind & Co 
eruit ziet? Kijk dan dit filmpje! 
 
Als pedagogisch medewerker pas je uitstekend bij Kind & Co 
want je: 
 

 hebt een groot hart voor kinderen; 

 weet overzicht te houden en structuur te brengen; 

 bent creatief en verrast de kinderen met de meest 
originele spelletjes en de leukste uitstapjes; 

 hebt een relevant diploma; denk aan een mbo-diploma 
Pedagogisch Werk (niveau 3 of 4) of een hbo-diploma 
Pedagogiek, Onderwijsassistent, of Pabo. Check hier of 
jouw diploma kwalificeert voor de kinderopvang. Wist je 
dat je ook aan de slag kan met een nog niet afgeronde 
HBO opleiding of een buitenlands diploma? 

 hebt affiniteit of werkervaring met kinderen; 

 beheerst de Nederlandse taal goed; 

 hebt een open en flexibele houding en je 
communiceert helder en duidelijk. 

 
Wat hebben wij jou te bieden? 
Een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen inbreng. We 
zijn niet alleen bezig met vandaag maar ook met jouw 
toekomst. Je blijft jezelf ontwikkelen door scholing, onderlinge 
feedback en persoonlijke aandacht. Bij ons krijg je: 
 

 een jaarcontract voor 17,42 uur per week, met uitzicht op 
een vast dienstverband; 

 € 2.139,- tot € 2.913,- bruto maandsalaris (schaal 6 CAO 
Kinderopvang) op basis van een 36- urige werkweek; 

 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 2%; 

 210 vakantie- en verlofuren op jaarbasis (op basis van een 
36-urige werkweek); 

 een vergoeding van je reiskosten; 

 een bijdrage in jouw pensioen bij PFZW en korting bij 
collectieve zorgverzekeringen; 

 een bijdrage aan je maandelijkse sportabonnement en 
een fietsplan waarmee het financieel aantrekkelijker 
wordt om een fiets te kopen; 

 diverse trainingen en cursussen die jij mag volgen. 
  
Kind & Co 
Met 1900 medewerkers op ruim 350 locaties bieden wij alle 
vormen van kinderopvang aan. Dit doen wij in samenwerking 
met ouders, scholen en andere betrokkenen. Kind & Co is een 
stichting die stevig in haar schoenen staat en geen 
winstoogmerk heeft. Wat we verdienen komt ten goede aan 
ons primaire proces: het bieden van kwalitatief hoogwaardige 
professionele kinderopvang waar kinderen zich optimaal 
kunnen ontwikkelen en vooral veel plezier hebben. Dat maakt 
Kind & Co extra bijzonder! 
 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Groep 4 is bezig met poedersuiker. De poedersuiker geeft een 
grote stofwolk. Leerling: “Wauw, ik wist niet dat poedersuiker 
ook in brand kon staan!” 
 
Een leerling heeft een kaiserbolletje mee. De bovenkant valt er 
steeds van af. “Juf, het hoedje van mijn broodje valt er steeds 
af!” 
 
 
 

Voor in de agenda 
Week van 17 januari Adviesgesprekken groep 8 

23 februari Rapport 1 t/m 7 

24 februari Carnaval 

25 februari Studiedag alle kinderen vrij 

26 februari – 6 maart Krokusvakantie 

7 maart – 11 maart Ouder/kindgesprekken groep 
1 t/m 7 

 

https://www.kmnkindenco.nl/2019/10/31/de-week-van-chantal/
https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang
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