
 
 
 
 

VOORWOORD 
We hebben nog een week te gaan en dan gaan we genieten van 
een welverdiende vakantie. We kijken met veel plezier terug op 
de activiteiten die zijn geweest en zijn trots op de 
ontwikkelingen die de kinderen hebben gemaakt. Er is dit jaar 
van en met elkaar geleerd en ook wij als team hebben met en 
van de kinderen geleerd. Het is een voorrecht om in het 
onderwijs te werken! Bedankt voor uw inzet en betrokkenheid 
in het afgelopen jaar. We vinden het heel fijn om weer fysiek 
samen op te kunnen trekken en kijken uit naar de vernieuwde 
OV van volgend jaar, waarmee het hopelijk nog makkelijker 
wordt om bij de school betrokken te zijn. Voor volgend jaar is 
er al een mooi initiatief van een ouder gekomen, waar u in deze 
nieuwsbrief over kunt lezen.     
 
We wensen u alvast een fijne vakantie en hopen jullie na de 
vakantie weer in goede gezondheid terug te zien.   
 
Heidi en Marlies  
Directie De Kameleon 

KOFFIEOCHTEND 
In de formatiebrief van vorige week bent u geattendeerd op het 
nieuwe voedingsbeleid van De Kameleon. Dit voedingsbeleid is 
te vinden bij de schooldocumenten op de website. Als school 
dragen we graag bij aan een gezonde leefstijl en het is 
makkelijker en leuker om dit samen te doen. Het beleid geeft 
duidelijkheid en hiermee kunnen we een gezonde leefstijl echt 
integreren binnen de school. Tijdens de MR/OV koffieochtend 
van vrijdag 26 augustus zal het nieuwe beleid en een gezonde 
leefstijl onderwerp zijn van gesprek. Mocht u hier vragen over 
hebben, dan zijn de MR-leden en directie aanwezig om deze te 
beantwoorden. Uiteraard is er ook altijd ruimte om andere 
zaken rondom school te bespreken. U bent van harte 
uitgenodigd om aan te schuiven, nadat u uw kind heeft 
weggebracht.   
 

LAATSTE SCHOOLDAG 
De laatste schooldagen vliegen voorbij en op 8 juli zullen we 
met elkaar de vakantie inluiden. Dit gebeurt traditiegetrouw 
om 12:00 uur met de hele school aan de 
voorzijde van het schoolplein. U bent van 
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te 
zijn. Om de vakantie feestelijk in te luiden 
worden vanuit dendolder.nl weer ijsjes 
aangeboden.   
 

JOGGINGCLUB 
Vanaf volgend schooljaar wordt op De Kameleon een 
joggingclub georganiseerd. Eén ochtend per week gaan we er 
met z’n allen tegenaan om samen zo veel mogelijk kilometers 
te lopen. Alle kinderen (en hun ouders!) zijn van harte welkom 
om zoveel rondjes te joggen of te lopen als ze maar kunnen. 
 
Vanaf 8 uur totdat de bel luidt zijn we te vinden op het 
voetbalveld of, bij regen, in de gymzaal. Loop je 10 rondjes of 
liever 1 rondje? Dat maakt niet uit, je bent van harte welkom! 
 
Bij aankomst krijg je een persoonlijke kaart. Deze kaart gebruik 
je elke week opnieuw en hierop worden het aantal kilometers 
die je loopt bijgehouden. Zo verzamel je elke week meer 
kilometers. Er worden op school certificaten uitgereikt voor het 
behalen van mijlpalen zoals de 10km, 25km en 50km. 
 
De joggingclub is niet bedoeld als voorschoolse opvang. Tot de 
school open gaat zijn de ouders verantwoordelijk voor hun 
kind(eren). Ouders zijn van harte welkom om mee te 
joggen/lopen of om de rondjes af te vinken. De eerste ochtend 
zal het opstarten wat meer werk zijn. Hier kunnen we wel wat 
hulp bij gebruiken.  
 
Mocht je mee willen helpen of heb je nog vragen? Neem gerust 
contact op met: Angelique Luijkx (0651332891) 
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22 augustus 2022 Eerste schooldag 
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NIEUWE LEESMETHODE 
Volgend schooljaar gaan we starten 
met Atlantis, een leesmethode voor 
voorgezet technisch lezen (gr 4-8). Als 
voorbereiding heeft het team een 
scholing om goed te kunnen starten 
met deze nieuwe methode. 
 
In Atlantis worden technisch en 
begrijpend lezen volledig geïntegreerd aangeboden. Kinderen 
leren teksten vlot, vloeiend en met begrip te lezen. In Atlantis 
staat de inhoud van de tekst centraal, waardoor kinderen veel 
beter snappen waarom ze aan het lezen zijn. Ze willen weten 
hoe een verhaal afloopt, hoe iets werkt of hoe iets in elkaar zit. 
Zo wordt het lezen leuk en gaat het steeds sneller en 
gemakkelijker: begrip, plezier en techniek versterken elkaar. 
Omdat leesplezier de basis is voor leessucces, staat de 
leesbeleving in elke les centraal.   
 
Dat betekent dat we niet alleen afstappen van de oude 
leesmethode Estafette, maar ook van de begrijpend 
leesmethode Nieuwsbegrip.  
 
In groep 4 en 5 zijn er 5 lessen per week. In groep 6 tot en met 
8 zijn er elke week 4 lessen. Alle lessen duren 30 tot 40 
minuten.  
 
In de bovenbouw is er een goede aansluiting op het voortgezet 
onderwijs: met Atlantis leren kinderen zelfstandig aan de slag 
te gaan met uitdagende teksten. Hier staat niet het oefenen 
van losse strategieën centraal, maar het zelf bepalen wat je 
nodig hebt om een tekst te snappen. Zo worden kinderen goed 
voorbereid op het ‘lezen om te leren’ in het voortgezet 
onderwijs. 
 

BIBLIOTHEEKOUDERS GEZOCHT 
Houdt u ook zo van lezen? De kinderen bij ons op school wel! 
Daarom zoeken wij voor het komende schooljaar mensen die 
willen helpen bij onze bibliotheek op school.   
De hulp zal bestaan uit: 
- de kinderen helpen om het juiste boek uit te kiezen 
- het uitlenen en innemen van de boeken  
  (met de uitleencomputer) 
- het terugzetten van de boeken 
- de Bibliotheek op school opgeruimd en aantrekkelijk houden. 
Je zal per ochtend ongeveer van 8.30 tot 9.30 uur bezig zijn. 
Dagen zijn in overleg en aanmelden kan via 
m.faas@kameleondendolder.nl. 
 

ZOMERFEEST 
We kijken met veel plezier terug op het Zomerfeest van 24 juni. 
De opkomst was hoog en wat waren er veel lekkere hapjes 
gemaakt. Een feest om elkaar op deze manier te treffen en een 
startend vakantiegevoel te krijgen. De loterij heeft 283 euro 
opgeleverd. De opbrengst gaat naar stichting Jarige Job. Tevens 
is er veel gehoor gegeven aan de vraag om een cadeau mee te 
nemen voor stichting Jarige Job. Hopelijk dragen ze bij om de 
verjaardag van kinderen in armoede tot een feest te maken. 
 
 
 

VAKANTIE-LEZEN 
Het is bijna zomervakantie en dat betekent zon, zee, strand, 
en… lezen! Met vakantie-lezen.nl wordt lezen in de vakantie 
nóg leuker gemaakt. Ga mee op schattenjacht, lees 
verschillende boeken en wie weet maak jij kans op een prijs… 

 

DJOIN WAS EEN SUCCES 
Wat hebben de kinderen en wij genoten van de eerste 2 disco’s 
in mei en juni. Per keer kwamen er meer dan 100 kinderen naar 
de Djoin.  
  
Voor degenen die het (nog) niet weten, de Djoin is een 
kinderdisco speciaal voor kinderen uit Den Dolder die in groep 
5 t/m 8 zitten. Om er zeker van te zijn dat iedereen na de 
zomervakantie weer naar de Djoin kan komen, dus ook de 
kinderen die nu in groep 4 zitten en volgend jaar in groep 5, zet 
vast in de agenda: 
Zaterdag 10 september 2022 
Zaterdag 15 oktober 2022 

 
We zijn nog op zoek naar ouders die af en toe een avondje 
willen helpen bij de Djoin. Heb je zin om één (of meerdere) 
avonden te komen helpen? Laat het dan even weten aan een 
van ons, dan kunnen we je benaderen als we hulp nodig 
hebben. 
 
Tot volgend jaar! 
 
Martine (moeder van Saartje en Wester) 
Aniek (moeder Mees H.) 
Rogier (vader Julian O.) 
Willemijn (moeder Isa, Sam en Tom) 
Erik (vader Abel, Lena en Marie) 
Marije (moeder Fay L. en Yara) 
Annemarie (moeder Sanne H. en Thijs H.) 
Fieke (moeder Krijn en Niels) 
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SUMMER CAMP UTRECHT 
Summer Camp Utrecht is een week geheel in het Engels waarbij 
kinderen van groep 1 t/m 7 op een leuke, gevarieerde en 
actieve manier met Engels bezig 
zijn.  
 
* Songs & Conversations 
* Arts & Crafts 
* Sport& Dance  
* English Class  
 
Locatie:  De Ridderhof, Emile Hullebroeckstraat 66, Utrecht 
Data:  Maandag 11 – Vrijdag 15 juli 
 Maandag 18 – Vrijdag 22 juli 

Maandag 15 – Woensdag 17 aug. (Locatie Leidsche 
Rijn) 

Tijd: 9.00 -16.00 
 
Nieuw dit jaar is Junior Camp, specifiek voor kinderen uit groep 
7 en 8 die een extra uitdaging nodig hebben en zich alvast 
willen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. 
Junior Camp is een 5-daags zomerkamp op Landgoed 
Rhijnauwen te Bunnik. 
Dit bestaat uit 20 uur lessen Engels en een verder actief en 
creatief programma, eveneens geheel in het Engels. 
 
Voor informatie & inschrijven: www.summercamp.nl 
 
Tot ziens op Summer Camp!    
     
Best regards, 
Mr. Marc 
 

KINDER-ACTIVITEITEN DEN DOLDER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Meester Wilbert zit tijdens het kamp alleen bij 
een boom.  
Gees en Lene komen aanlopen. Gees: “Ach, 
meester.. ben je BOOM alone?” 
 
Groep drie moet bij spelling het woord oorwurm opschrijven.  
De juf legt uit dat een oorwurm ook een liedje is dat in je hoofd 
blijft zitten. Leerling: “Ik kan die oorwurm niet opschrijven, juf. 
Want ik heb helemaal geen liedje in mijn hoofd!” 
 
Juf Eva leest voor uit Otje. Maar waar gaat dat verhaal eigenlijk 
over? 
Leerling: “Over Otje, die heeft geen papieren.” 
Juf: “En wat betekent dat?” 
Leerling: “Dan kunnen ze niet tekenen of schrijven!” 
 
Groep 6 heeft een les over spreekwoorden en gezegden. 

De zin corona gooit roet in het eten wordt genoemd. Wat 

betekent dat? 

Leerling: “Dat iemand corona over je eten gooit.” 

 

Kinderen waren in groep 4 aan het praten over het krijgen van 

baby’s. “Mijn moeder zegt dat ik als zaadje heel hard heb 

gezwommen naar de eicel, maar hoe kan dat nou? Ik heb nog 

geen zwemdiploma!” 

 

Juf Lianne: “Het boekje heet Ik bepaal, waar denken jullie dat 

het over gaat?” 

Leerling: “Over iemand die een paal is.” 
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