
 
 
 
 

 

VOORWOORD 
Een kleuterliedje over de lente gaat als volgt:  
Er liggen bolletjes in de grond, te slapen… 
Er liggen bolletjes in de grond, overal in t 'rond 
Wakker worden , wakker worden 
Alle vogeltjes zingen 
Alle vogeltjes fluiten 
Kom.......we gaan naar buiten 
 
Het gevoel van enthousiasme, bloeien en nieuwe 
mogelijkheden klinkt door in de school. We zijn blij met 
hernieuwde samenwerkingen met externe partners, 
gezamenlijke vieringen, het klasdoorbroken werken en 
buitenschoolse activiteiten die opnieuw zijn gestart. In deze 
nieuwsbrief geven we u een kijkje in de activiteiten van 
afgelopen periode en stelt een nieuwe meester zich voor.  
 
We kijken met dankbaarheid terug op de afgelopen periode en 
wensen u alvast een goede vakantie toe.  
 
Marlies en Heidi 
Directie De Kameleon 
 

FORMATIE EN GROEPSINDELING PLANNING 
De afgelopen weken hebben we samen met ons bestuur 
gekeken naar de bekostiging voor volgend schooljaar. We 
hebben akkoord gekregen om 11 reguliere groepen plus één  
taalklas te formeren. Op dit moment ziet het ernaar uit dat we 
geen vacatures hebben voor komend schooljaar. Daar zijn we 
uiteraard zeer blij mee. Na de meivakantie kijken we naar een 
goede verdeling van de kinderen over de verschillende 
groepen. De groepen die we volgend schooljaar zullen hebben 
zijn: 

Eén Taalklas 
Drie Groepen 1-2 
Groep 3 
Groep 4 
Groep 5 
Groep 5-6 
Groep 6 
Groep 7 
Groep 7-8 
Groep 8 
We streven er naar om donderdag 16 juni de brief met u te 
delen waarin staat welke leerling naar welke groep gaat en 
welke leerkracht uw kind krijgt.  
 

SCHOOLVAKANTIE EN STUDIEDAGEN 2022-2023 
Hieronder de dagen die we volgend jaar vrij zijn of eerder uit.  
Zorg dat u de dagen goed noteert in uw agenda. Helaas gebeurt 
het regelmatig dat ouders ervan uit gaan dat dingen elk jaar 
hetzelfde zijn zoals bijvoorbeeld een tweeweekse vakantie in 
het voorjaar. Dit is echter niet altijd het geval.  
Volgend jaar zullen wij bijvoorbeeld geen studiedag hebben net 
voor de krokusvakantie, wel zijn we dan om 12 uur uit zodat u 
tijdig kunt vertrekken naar uw eventuele wintersportvakantie.  
We attenderen u er verder op dat een verzoek voor extra verlof 
buiten de vakanties echt alleen in uitzonderlijke gevallen 
mogelijk is. Wij hebben daarbij het verzoek gekregen om luxe 
verzuim direct door te melden aan leerplicht. Aan dit verzoek 
zullen we ook gehoor geven. Indien u besluit toch (eerder) op 
vakantie te gaan of een weekendje weg te gaan wanneer 
hiervoor geen akkoord is gegeven zullen wij een melding 
maken bij leerplicht.  
 
Studiedag donderdag 22 september 

Herfstvakantie zaterdag 22 oktober - zondag 30 oktober 

Studiedag maandag 31 oktober 

12 uur vrij maandag 5 december 

Studiedag dinsdag 6 december 

Kerstvakantie zaterdag 24 december - zondag 8 januari  

Studiedag woensdag 8 februari 

12 uur vrij vrijdag 24 februari 

Krokusvakantie  zaterdag 25 februari - zondag 5 maart 

Studiedag woensdag 22 maart 

Goede vrijdag vrijdag 7 april 

2de Paasdag maandag 10 april 

Voorjaarsvakantie zaterdag 22 april - zondag 7 mei 

Hemelvaart vrijdag 17 mei - zondag 21 mei 

Pinksteren maandag 29 mei 

Studiedag vrijdag 16 juni 

12 uur vrij vrijdag 7 juli 

Zomervakantie zaterdag 8 juli - zondag 20 augustus 

 
Onze studiedagen zullen volgend jaar onder andere in het 
teken staan van EDI (Expliciete Directe Instructie). Daarnaast 
zullen we in groep 4 t/m 8 een nieuwe voortgezet technisch         
-en begrijpend leesmethode implementeren. De onderbouw 
zal zich focussen op een rijke leeromgeving voor het jonge kind.   
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SCHAAKTOERNOOI 
Op zaterdag 9 april hebben Thijmen 
en Florijn uit groep 7 en Enna uit 
groep 8 gestreden op het 
schoolschaaktoernooi. Door de 
coronabeperkingen waren er dit jaar 
geen voorrondes, waardoor het team 
direct meedeed aan het regionale 
toernooi. Hierdoor hadden ze te 
maken met geduchte tegenstanders. 
We zijn trots op het enthousiasme en 
de strijdlust van het team van De Kameleon! 

 

EVEN VOORSTELLEN 
Wat leuk om dit stukje te mogen 
schrijven voor jullie! Ik ben Bart en 
kom bij jullie op school werken in 
de groepen 5/6 & 7/8. Ik ben 
leerkracht in opleiding en volg de 
zijinstroom route. De afgelopen 2 
jaar heb ik op een Jenaplan school 
voor bovenbouwgroepen  (6/7/8) 
gestaan en kom nu heel graag het 
reguliere onderwijs ervaren.  
 
Een aantal jaar geleden ontstond bij mij het idee om te 
switchen naar het onderwijs. Ik heb zo’n 20 jaar in het 
bedrijfsleven mogen werken aan de inkoopkant van 
internationale organisaties. Ondanks dat ik dit met veel plezier 
deed, bekroop mij het gevoel dat ik iets miste in mijn werk. Ik 
moet eerlijk toegeven dat ik mijn gedachte om leerkracht te 
willen worden in het basisonderwijs niet direct hard op uit 
durfde te spreken….het zal toch niet waar zijn dat ik dat echt 
heel leuk vind…..  Toch zette ik door en mocht ik een paar dagen 
meegelopen met leerkrachten, ik werd met de minuut 
enthousiaster. Wat is dit toch een mooi vak! Sindsdien zeg ik 

met trots tegen iedereen die het maar wilt horen dat ik 
leerkracht ben.  
 
Met mijn vrouw; Ole en mijn 3 kinderen; Zeb (14), Jens (12) en 
Puk (10) en onze hond Pim woon ik in De Bilt, een prima 
fietsafstand naar Den Dolder. 
 
Graag zie en spreek ik u als u een keertje in de buurt bent, zo 
niet dan hebben we altijd de Parro nog. 
Groet, 
Bart Leeflang 
 

VOETBALTOERNOOI 
Met veel enthousiasme hebben er veel kinderen meegedaan 
aan het schoolvoetbaltoernooi. De vele meters die bij DOSC 
en in de pauzes op school worden gemaakt betaalden zich uit 
en de jongensteams van groep 7 en 8 hebben gewonnen en 
zijn door naar de regionale finale. Van harte gefeliciteerd!  
 

 
 
 
 
 
 
 

SCHOOLFRUIT  
De afgelopen weken hebben 
de kinderen veel soorten  
groenten en fruit aangeboden 
gekregen vanuit het EU- 
Schoolfruit Programma. Het 
EU-Schoolfruitprogramma is 
een goede start om de 
aanbevolen hoeveelheid 
groente en fruit per dag te 
halen. Vanaf volgende week stopt het programma en krijgen 
kinderen geen fruit en groente meer op school. We hopen 
echter deze lijn wel door te zetten en dat u vanaf volgende 
week zelf groent een fruit mee wil geven voor de pauzes. 
Momenteel zijn we ook bezig met een voedingsbeleid dat per 
volgend schooljaar ingaat. We zien gezonde voeding als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en hopen op deze manier 
nog meer duidelijkheid te geven over de verwachtingen en 
het aanbod vanuit school.  

Voor in de agenda 
27 april t/m 8 mei Voorjaarsvakantie 

26 t/m 29 mei Hemelvaartweekend 

4 t/m 6 juni Pinksterweekend 

15 t/m 17 juni Kamp groep 8 

22 juni Studiedag, alle leerlingen vrij 

23 juni Rapport groep 1 t/m 7 

24 juni Zomerfeest 

27 juni t/m 1 juli Optionele ouder- en 
kindgesprekken 

4 juli Doorschuifmiddag 

5 juli Eindmusical groep 8 

6 juli Eindmusical groep 8 (7/8) 

8 juli 12.00 uur start 
zomervakantie 
t/m 21 augusutus 

 
 



 

 
 
 
 

PASEN 
De Paasviering van donderdag 14 april stond in het teken van 
samen zijn.  
We mochten eindelijk weer met de hele school in de hal de 
Paasviering houden. Samen hebben we liedjes gezongen en het 
Paasverhaal verteld.  
Daarna hebben de klassen een  
knutselcircuit gehouden, waarbij  
leerlingen gezamenlijk aan mooie  
knutselwerken hebben gewerkt. 
’s Middags heeft de bovenbouw eieren verstopt voor de 
onderbouw, waarna ze samen naar de eieren hebben gezocht. 
Het was een hele mooie dag. 
 

KONINGSSPELEN 
Vrijdag 22 april vonden de Koningsspelen 
plaats op school. 
We begonnen met een gezond ontbijt, 
waarna we met z’n allen de dag openden 
op het voetbalveld. Daarbij zongen en 
dansten we mee met de Fit Top 10 van 
Kinderen voor Kinderen.  
Na deze warming up zijn alle klassen 
verder gegaan met leuke activiteiten. We 
hadden bijvoorbeeld een karate-
workshop, springkussens, een bosspel en echte koningsdag-
spelletjes zoals blikgooien en ‘kroning van de koning’ (een soort 
ezeltje prik). 
Het prachtige weer maakte de dag helemaal af! 
 

 
 

  
 

UITJE MET DE HUIFKAR 
Op uitnodiging van ouders van De Kameleon gingen we per 
huifkar naar de tuinderij met geitjes en kippen op het terrein 
van de Willem Arntz Hoeve, als afsluiting van ons thema ‘de 
boerderij’. 
We mochten de kippen en geiten voeren, boontjes in potjes 
met aarde doen om mee naar school te nemen, paaseieren 
schilderen, boomschors kruien en lekker vers fruit eten. 
De zon scheen en iedereen was vrolijk. 
Nogmaals hartelijk dank aan de vrijwilligers die er zo’n leuk 
uitstapje van hebben gemaakt! 
Lottie Plender, Nicoline Timmers & Birgitta Siebrand 
leerkrachten taalklassen 

 
 

KONINGSDAG EN DODENHERDENKING 
De Oranjevereniging heeft voor Koningsdag en 
Dodenherdenking de komende activiteiten georganiseerd: 
 
27 april 
ochtend Reveille in het dorp 
08:30  Kindervrijmarkt in de Torteltuin (Hezer Enghweg, 

Hermelijnlaan, Eekhoornlaan, Dassenlaan). 
De voorbereiding. Leg alvast je kleedje met spullen 
neer!! 

09:00  Vlag hijsen in de Torteltuin. Kindervrijmarkt geopend 
09:00 – 11:30 Kindervrijmarkt in de Torteltuin 
10:30  Bezoek loco-burgermeester / dorpswethouder aan de 

kindervrijmarkt 
14:00  Kinderspelletjes in de Torteltuin 
 
4 mei 
Ochtend Bloemleggingen bij verschillende 

oorlogsmonumenten namens het College van B&W, 
Gemeenteraad en Oranjevereniging 4 en 5 mei Den 
Dolder in stilte en zonder publiek 

19:25  Aanvang herdenking bij monument Dolderseweg – 
Willem Arntszlaan 

20:00  2 minuten stilte gevolgd door het Wilhelmus, 
Kransleggingen namens College van B&W, 
Gemeenteraad en Oranjevereniging 4 en 5 mei Den 
Dolder en bloemleggingen door aanwezigen 

 



 

 
 
 
 

Wilt u Koningsdag, vredeseducatie, 4 mei herdenking en 
Bevrijdingsdag behouden of uitbreiden? 
Word dan donateur van de Oranjevereniging 4 en 5 mei Den 
Dolder. Stuur een e-mail naar 
oranjeverenigingdendolder@kpnmail.nl. 
 

ONDERZOEK OPVOEDSTRESS 
Het Coronavirus heeft een lange 
tijd een rol gespeeld in ieders 
dagelijks leven. Hierbij zijn veel 
keuzes gemaakt en heeft 
iedereen zich aan moeten 
passen aan het 'nieuwe 
normaal'. Het lijkt de goede 
kant op te gaan nu vrijwel alle maatregelen zijn versoepeld. 
Hoe gaan we als mens om met zo’n crisis? Hoe hebben we dit 
allemaal ervaren? 
 
Een groep studenten van de Universiteit van Utrecht houdt zich 
bezig met dit onderwerp en heeft hiervoor een vragenlijst 
ontworpen. Het zou deze studenten erg helpen als u deze voor 
a.s. 1 mei 2022 zou willen invullen. In de onderstaande link kunt 
u ook de vragenlijst vinden. Het invullen van de online 
vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Deelname aan het 
onderzoek is geheel anoniem en vrijblijvend. Er wordt gewerkt 
volgens de AVG-richtlijnen. Voor deelname aan het onderzoek 
zal gevraagd worden een toestemmingsformulier in te vullen 
voor het gebruik van uw gegevens. De ingevulde vragenlijsten 
zijn enkel bedoeld voor de analyses van het onderzoek en 
zullen niet aan derden worden verstrekt. 
 
Namens de studenten van de Universiteit van Utrecht alvast 
hartelijk bedankt! 
 
https://utrechtuniversity.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ErqwVt
xHeIQgKy 
 

DE ‘LEESWIJZER ’  
Wanneer je in de bibliotheek zoekt naar een bepaalde 
boektitel, zoek je op etiket. De misvatting bestaat vaak dat 
boeken gelabeld met een A-etiket een makkelijk leesniveau 
aangeven, B boeken zouden dan qua technische leesniveau 
uitdagender zijn en daarna heb je nog de C en D boeken. 
Regelmatig gaat deze regel op, maar lang niet altijd. Deze 
etiketten duiden namelijk aan vanaf welke leeftijd een boek 
geschikt is qua taalgebruik en qua thematiek. Je kunt het zien 
als de leeswijzer van de boeken zoals de je de kijkwijzer hebt 
voor films. Het kan dus zijn dat een kind van 8 jaar qua 
technisch leesniveau een C boek aan kan, maar gaat dit ook op 
voor de inhoud? Kijk dus goed mee wat je kind leest. Een nog 
beter advies is om op zoek te gaan naar een passend boek 
binnen de leeftijdscategorie waarin je kind valt. 
Etiketaanduiding jeugdboeken: 
AP = prentenboek voor peuters 
AK = prentenboek voor kleuters 
S = start  
M3 = midden groep 3 
E3 = eind groep 3 
M4 = midden groep 4 
 

AJ = informatieve boeken tot 9 jaar 
J = informatieve boeken vanaf 9 jaar 
A = leesboeken vanaf 6 jaar 
B = leesboeken vanaf 9 jaar 
C = leesboeken vanaf 12 jaar 
D = leesboeken vanaf 15 jaar 
 
 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
“Juf, hoe oud ben jij?” 
“36.” 
“Hoeveel nachtjes slapen nog tot je 100 bent?” 
 

 
 
Juf Machteld is ziek.  
Leerling: “Ik heb ook al twee keer de algehele malaise gehad!” 
 
Leerling 1: “Wie kookt er dan als juf Machteld ziek is?” 
Leerling 2: “Ik denk gewoon haar papa en mama.” 
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