
 
 
 
 

 

 

VOORWOORD 
Wat was het fijn om de kinderen de afgelopen periode weer op 
school te hebben. Tegelijkertijd was de situatie nog niet ideaal 
met veel leerlingen en klassen in quarantaine. Het was elke 
ochtend voor zowel u  als ons de vraag wie er wel of niet 
aanwezig zou zijn. Bedankt dat we van u vooral veel begrip voor 
de situatie hebben gehad. Extra dank aan het team, dat met de 
nodige puzzels veel uitval heeft kunnen voorkomen.  
Nu bent u ook weer welkom in de school en breekt er hopelijk 
een nieuwe fase aan. Een fase die wat ons betreft in het teken 
staat van ontmoeten. Waar we elkaar de afgelopen periode 
veelal digitaal hebben ontmoet en de drempel voor contact 
wellicht hoger lag, kunnen we elkaar nu weer fysiek treffen. Dat 
past bij ontmoeten en ook bij de visie van onze school: ‘samen 
leren, spelen en ontwikkelen’.   
 
Marlies en Heidi 
Directie De Kameleon 
 

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 
Als school zijn we continu in ontwikkeling. Daarbij vinden we 
het belangrijk om uw oordeel hierin mee te nemen. We vragen 
u daarom vriendelijk om mee te werken aan het 
oudertevredenheidsonderzoek. Het is de bedoeling dat de 
enquête per gezin één keer wordt ingevuld. U kunt hiervoor de 
onderstaande link gebruiken. We vragen u de enquête voor 14 
april in te vullen.  
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/9ZKSL26 
 

VERZOEK VANUIT DE LEERLINGENRAAD 
Beste ouders, 
Wij zijn met de leerlingenraad verantwoordelijk voor ideeën 
om afval te verminderen. Elke dag wordt er nog veel plastic 
weggegooid. Dat zou best minder kunnen zijn als u op let wat u 
uw kind meegeeft. 
 
Daarnaast ligt er ook op het schoolplein/sportveld veel plastic. 
Dat is niet erg fijn, want we spelen er zelf. Het is fijn als de 

prullenbakken minder vol zitten en dat we op een schoon veld 
kunnen buitenspelen. 
 
Zo kunt u ons helpen:  

• Geef uw zoon of dochter een broodtrommel en een 
drinkbeker mee. 

• Liever geen drinkpakjes en plastic zakjes meegeven. 

• Als u toch een plastic zakje meegeeft, dan kan het daarna 
mee de tas in zodat het zakje hergebruikt kan worden. 

• U kunt het plastic thuis ook gebruiken om er iets moois van 
te knutselen.    

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de leerlingenraad 
Thijs, Noah, Malou, Sara en Lotte 

TROTSE WINNAAR 
Onder toeziend oog van de mascotte van Sjors Sportief, 
medewerkers van Sportief Zeist en zijn ouders, overhandigde 
de wethouder van Zeist het eerste Sjors Sportief/Creatief 
boekje van dit schooljaar aan Oscar. 
Op de kaft prijkt de winnende tekening die door Oscar is 
gemaakt. 
Alle kinderen hebben dit boekje inmiddels ontvangen. In het 
boekje staan allerlei sportieve en creatieve activiteiten 
waarvoor kinderen zich kunnen inschrijven.  
Oscar heeft ook voor zijn groep een clinic naar keuze 
gewonnen. 
Wij zijn allemaal erg trots op Oscar en wensen hem, samen met 
zijn klasgenoten, heel veel plezier bij de gekozen activiteit. 
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Voor in de agenda 
16 maart Personeelsmiddag Het Sticht, 

leerlingen om 12.00 vrij 

18 maart Landelijke opschoondag 

31 maart Excursie leerjaar 3 naar Boer 
Jan 

4 april Excursie leerjaar 4 naar Boer 
Jan 

5 april Overdracht en herdenking bij 
monument voor groep 7 en 8 

14 april Uiterste datum invullen 
ouderenquête 

15 april Goede Vrijdag 

18 april Tweede Paasdag 

22 april Koningsspelen 

27 april t/m 8 mei Meivakantie 

 
 

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/9ZKSL26


 

 
 
 
 

 
 

CROSS-MENTORING 
Dit schooljaar doe ik mee aan het traject Cross-Mentoring van 
de algemene vereniging voor schoolleiders (AVS). Tijdens dit 
traject ben ik gekoppeld aan een CEO uit het bedrijfsleven. In 
mijn geval ben ik gekoppeld aan Nanouke van ’t Riet. Zij is 
CEO/COO van DB Cargo Nederland. Dit traject heeft als doel om 
van elkaar te leren. In december heb ik een dagje meegelopen 
met Nanouke en in maart komt zij een dagje met mij meelopen. 
Daarnaast spreken we elkaar regelmatig. Het is ontzettend fijn 
om door een andere bril naar je eigen organisatie te kijken. Het 
levert mooie gesprekken op en nieuwe inzichten. Voor ons is 
het traject nu al geslaagd.  
De AVS is op zoek naar CEO’s die ook openstaan voor 
uitwisseling, zodat ook de volgende groep schoolleiders 
gekoppeld kan worden. Nanouke en ik kunnen het u zeker 
aanraden. Er valt heel veel te leren door bij elkaar in de keuken 
te kijken. Mocht nu geïnteresseerd zijn, laat het dan weten 
door mij een mailtje te sturen. Ik zal u dan in contact brengen 
met de AVS.  
Groeten Heidi 
 

SCHOOLFRUIT NAAR DE VOEDSELBANK 

Vanwege het EU-schoolfruit-project krijgt de school iedere 
week drie stuks fruit per leerling, om uit te delen in de pauzes. 
Op vrijdag komen we er soms achter dat er wat fruit over is. 
Sinds een paar weken hebben we hier een goede bestemming 
voor: We stoppen de overgebleven appels, peertjes, wortels 
etc. in één doos, die wordt opgehaald door de voedselbank. 
Voedselbank De Bilt is hier erg blij mee, zij krijgen namelijk niet 
vaak groente en fruit aangeleverd. Er blijft niet iedere week wat 
over, maar wat er overblijft, wordt op deze manier in ieder 
geval niet weggegooid!  
 

VOEDSELBOSJE DEN DOLDER 
Den Dolder krijgt er nog een bos bij – een heus voedselbos. Dit 
voedselbosje is een initiatief van Lucia Greeven, Jurryt Zwerver 
en Daan Bleichrodt en komt naast de school te liggen. Het bosje 
wordt 43m² groot en er staan straks meer dan 35 eetbare 
bomen, struiken en kruiden in. Het zijn allemaal vaste planten, 

en die leveren ieder jaar meer oogst op. Naast dit smulbos 
komen ook twee gloednieuwe moestuinbakken te staan, zodat 
de leerkrachten samen met de kinderen weer groenten kunnen 
gaan kweken. Op deze manier leren kinderen over 
voedselproductie over de herkomst van voedsel. 
Daan Bleichrodt 

 
 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Meester Ruud loopt over het schoolplein. Een 
leerling van groep 1-2 wijst naar zijn buik en 
roept: “Meester Ruud, volgens mij ga je bijna 
ontploffen!” 
 
Juf Kimberly heeft een nieuw vest aan. Het is een lang vest, met 
een strik om haar middel. Leerling: “Juf, waarom heb je je 
badjas nog aan?” 
 
Leerling groep 5: “Juf, hoe oud ben jij?” 
Juf Evita: “24 jaar.” 
Leerling: “Wauw, dan zijn mijn ouders wel heeeel oud!” 
 
Juf Heleen tijdens het fruit snijden: “Het lukt voor geen meter!” 
Leerling groep 2-3: “Dan moet je naar mijn papa, die kan er wel 
een meter van!” 
 


