
 
 
 
 

 

VOORWOORD 

 
“In de eigen eenzaamheid ervaart de pelgrim soms een 
vreemde stilte, die het pad kan openen naar de stilte van 
binnen, naar de binnenste kern waar de pelgrim zichzelf 
ontmoet”.  
 
Een langgekoesterde wens gaat in vervulling. Ik ga de Camino 
lopen. In september en oktober loop ik een tocht van ongeveer 
650 kilometer van Lissabon naar Santiago de Compostella. Er 
zijn voldoende persoonlijke redenen om juist nu deze tocht te 
lopen.  
Gelukkig staat het team en het bestuur achter mijn keuze. 
Marlies Bakker, adjunct directeur van De Kameleon, zal mijn 
taken volledig overnemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat 
Marlies de verantwoordelijkheid voor de school over kan 
nemen. We hebben een fantastisch team, in hen heb ik het 
vertrouwen dat zij Marlies ondersteunen waar dat nodig is.  
Tijdens de start van het schooljaar zal ik nog aanwezig zijn. Ik 
vertrek op 10 september. Op 14 november zal ik mijn werk 
weer hervatten.  
 
Groeten, 
Heidi van Wezel 
Directeur De Kameleon 
 

 

DE VREEDZAME SCHOOL 
‘We zijn allemaal anders’ 
 
Kijk eens om je heen. De één is 
dol op hockey en de ander op 
voetbal en weer een ander 
weet alles over de natuur. In 
het blok ‘We zijn allemaal 
anders’ ontdekken we 
verschillen en overeenkomsten tussen families, in de klas, de 
omgeving van de school en de wereld. Kinderen leren omgaan 
met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, 
leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur.  
 
In alle groepen worden er activiteiten gedaan om leerlingen 
verschillen te leren waarderen, zich in te laten leven in 
verschillen en open te staan voor verschillen. Zo zullen de 
kinderen leren om open- en gesloten vragen te bedenken om 
een lid van de familie of een leerling te interviewen. Zo leren 
de kinderen luisteren naar de ander, een mening te vormen en 
deze te veranderen, maar ook dat je een mening kunt 
toelichten.  
 
Thuis kunt u ook met uw kind(eren) praten over de verschillen 
onderling. Wie is de oudste? Op wie in onze familie vind jij jezelf 
het meeste lijken? Waarom? Met wie uit de klas verschil je heel 
erg? Kun je daar voorbeelden van geven (denk maar eens aan 
hobby’s, religie of cultuur)? 
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Voor in de agenda 
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 

 
 



 

 
 
 
 

OPENING THEMAHOEK 
Als u de kleutergang in loopt, kan het u niet ontgaan: het 
nieuwe thema van de groepen 1 en 2 is ‘De boerderij’. We 
hebben een heus weiland nagebouwd, met een trekker met 
Yvon Jaspers erop. Er staan veel spullen die te maken hebben 
met de boerderij, zoals een bak waar kinderen zaadjes in 
kunnen zaaien, blokken waarmee ze hun eigen boerderij 
kunnen bouwen, en een heus paard! 
Daar was nog wel wat mee, want opeens was juf Machteld haar 
paard kwijt. Bleek die dus gewoon op school te staan! 
 

  
 

BERICHT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
De medezeggenschapsraad is op zoek naar een enthousiaste en 
betrokken ouder die zich, samen met de andere MR-leden, wil 
inzetten voor de belangen van de kinderen, ouders en 
personeelsleden van het Integraal Kindcentrum.  
 
De MR van basisschool De Kameleon zoekt met ingang van 
schooljaar 2022-2023 een nieuwe vertegenwoordiger in de 
oudergeleding van de MR. Deze week ontvangt u nog meer 
informatie hierover via Parro. Indien u zich wilt aanmelden voor 
de MR kunt u een korte motivatie sturen naar 
mrkameleon@kameleondendolder.nl. U kunt zich aanmelden 
tot 20 juni 2022.  Als er meerdere kandidaten zijn, worden er 
verkiezingen gehouden. Ivana Brasileiro (ouder van Milena, 
groep 4 en Isadora, groep 8) en Peter Legters (ouder van Fay, 
groep 5) zijn voor uw vragen over de MR bereikbaar via 
IvanaBrasileiro@gmail.com en plegters@hotmail.com.   
 

BERICHT VAN DE OUDERVERENIGING 
“Ik wil helpen bij activiteiten, maar niet structureel” 
Herkenbaar? Dan hebben wij goed nieuws! Om de 
schoolperiode voor alle kinderen leuk te maken worden er door 
het jaar heen allerlei activiteiten georganiseerd. Voor 
schooljaar 2022/2023 zijn er ook weer mooie plannen. De 
school is blij met alle hulp die ze kunnen krijgen. Eenmalig of bij 
een reeks activiteiten. Wil jij ook bijdragen aan een leuke 
schoolperiode voor jouw 
kind? Dat kan! Vanaf volgend 
jaar kun je ook éénmalig een 
activiteit organiseren. Lees 
meer over de nieuwe 
plannen in onze flyer. 
 

VEILIG NAAR SCHOOL 
Het jaarlijkse verkeersexamen in groep 7 is inmiddels helemaal 
ingeburgerd in de school. Een eenmalige actie was bijvoorbeeld 
dat er een grote vrachtwagen van Veilig Verkeer Nederland op 
school kwam…We maken kennis met verkeersouder Hetty 
Beekman. Binnenkort draagt Hetty het stokje over aan Suzan 
Tack. 
 
Op De Kameleon in Den Dolder, de school waar de kinderen van 
Hetty de basisschoolperiode hebben doorgebracht, zet zij zich 
in voor een veilige verkeerssituatie en -route voor de 
leerlingen. Suzan heeft jonge kinderen op De Kameleon en 
neemt graag het stokje over. We spraken beide dames om een 
kijkje te krijgen waar zij zich de afgelopen jaren mee bezig 
hebben gehouden en welke uitdagingen er liggen voor de 
komende jaren. 
 

 
Trots op de tunnel 
Op het moment dat basisschool de Kameleon in 2006 werd 
gebouwd waren het fietspad en de parkeerplaats voor de 
school, zoals we die nu kennen, nog een grote bouwput. Eerste 
prioriteit voor Hetty was om een fietsroute te creëren voor de 
leerlingen om veilig naar school te kunnen. In samenspraak met 
de school, de kinderen, hun ouders en de buurt werd dit 
gerealiseerd. In de tussentijd werd er al flink gelobbyd voor de 
tunnel zoals we die nu kennen onder het spoor. Hier ging veel 
tijd en energie in zitten en is dan ook Hetty haar grote trots: de 
realisatie van de tunnel in 2017! En tegelijkertijd met de tunnel 
een gescheiden fietspad op de parkeerplaats zoals nu de 
huidige situatie is. Dit maakt de verkeersroute voor vele 
kinderen uit Den Dolder veel veiliger. 
 
Naast de tunnel is er ook een heuvel met witte markeringen op 
de kruising Pleineslaan – Meester Willemsenlaan aangelegd. 
Dit helpt om de kinderen uit de Dolderse duinen veiliger over 
te laten steken. 
 
Nieuwe uitdagingen infrastructuur 
Met de flinke stappen die voorwaarts zijn gezet sinds de 
realisatie van de school kijkt Hetty ook alweer vooruit. Voor de 
komende jaren zijn er woningbouwplannen op het W.A. terrein 
waarbij de plannen in ontwikkeling zijn over de 
toegangswegen. Ook gaat de verkeerssituatie rondom de 
spoorwegovergang veranderen. Nieuwe verkeersouder Suzan 
zal betrokken worden in deze plannen om vanuit het oogpunt 
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van verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen mee te 
denken. 
 
Ludieke acties 
Hetty kijkt regelmatig met de Kameleon welke kansen er liggen 
dan wel welke acties er nodig zijn. Het jaarlijkse 
verkeersexamen in groep 7 is inmiddels helemaal ingeburgerd 
in de school. Een eenmalige actie was bijvoorbeeld dat er een 
grote vrachtwagen van Veilig Verkeer Nederland op school 
kwam. De kinderen van groep 7 en 8 mochten ter 
voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school 
ervaren hoe beperkt het zicht van een vrachtwagen is. Door zelf 
achter het stuur te kruipen zagen ze hoe groot de dode hoek is 
van een vrachtwagen en werden zij zich heel bewust van het 
belang om zelf altijd goed op te blijven letten. Ook werden er 
in de oude situatie regelmatig ludieke acties geïnitieerd om 
iedereen bewust te maken van de verkeersregels die door de 
school zijn opgesteld om de situatie rondom school veilig te 
houden. Denk bijv. aan het uitdelen van ‘duimpjes omhoog’ als 
kinderen en ouders zich aan de regels hielden. Dit is nu minder 
aan de orde, desalniettemin zijn er nog steeds enkele regels.  
Bron: www.dendolder.nl 
 

BEDANKT! 
Afgelopen woensdag moesten de houtsnippers onder de 
toestellen vervangen worden. Gelukkig hadden we een paar 
sterke moeders die ons daarbij wilden helpen. Namens Roland 
en Ruud: hartstikke bedankt! 
 

AVONDVIERDAAGSE 
Zoals de meesten van jullie wellicht al wel gemerkt hebben, zal 
er dit jaar helaas geen avondvierdaagse zijn. De organisatie is 
dit jaar niet in staat om het te organiseren. En bij dezen willen 
wij ook graag een oproep doen om het stokje door te geven aan 
een nieuwe groep enthousiaste mensen. Het zou zonde zijn om 
dit evenement niet meer in ons dorp te hebben.  Wil je graag 
dat dit evenement blijft en ben je enthousiast om dit op te 
pakken, neem dan contact op met een van ons: Danielle van de 
Veer, Pauline Alberts of Nicole Beeris 
(nicolebeeris@icloud.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOETBALTOERNOOI 
Wij zijn allemaal super trots op deze jongens die een derde 
plaats (van de hele regio) hebben behaald. Ondanks de hitte 
hebben zij zich de hele middag volop ingezet met deze mooie 
medaille en deze ervaring als resultaat. 
 
Alle ouders, begeleiders, supporters bedankt voor jullie inzet 
en support. 
 

 
 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
 
Leerling: “Dit touw is langer dan mijn oma. En zij 
is 60 jaar!” 
 
Leerling: “Juf, ik kan toveren. Zal ik het laten zien?” 
Leerkracht: “Ja, laat maar zien.” 
Leerling: “Ik kan chips wegtoveren met mijn mond. Heb ik wel 
even chips nodig.” 
 

“Kijk, juf, ik heb een mooie vogel op mijn trui, die van kleur 

kan veranderen!” 

“Weet je ook wat voor vogel dat is?” 

“Ja, een leuke vogel!” 
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