
 
 
 
 

VOORWOORD 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
We zijn het jaar goed gestart. De komende weken staan in het 
teken van elkaar en de regels en routines op school leren 
kennen.  
We vonden het fijn om elkaar te zien op de informatieavond en 
bij de startgesprekken. Ouderbetrokkenheid heeft een positief 
effect op het zelfvertrouwen, de motivatie en de leerprestaties 
van kinderen op school. Schroom dus niet om ook buiten deze 
vaste momenten om contact op te nemen met de leerkrachten 
als er vragen zijn rondom uw kind. In de nieuwsbrieven zullen 
we u komend jaar weer op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen en activiteiten in de school. 
 
Marlies Bakker 
Directie De Kameleon 

 

PERSONELE BEZETTING 
In groep 7-8 zijn we nog op zoek naar een tijdelijke vervanger 
voor meester Wilbert. Medio half oktober wordt hij vader en 
zal hij voor zes weken verlof opnemen.  
 
Daarnaast heeft Lianne aangegeven dat ze De Kameleon gaat 
verlaten. Ze wil graag in de invalpool gaan werken om op deze 
manier meer scholen te bekijken en te onderzoeken welke 
vorm van onderwijs bij haar als persoon en als leerkracht past. 
Een besluit dat we begrijpen en tegelijkertijd betreuren we dat 
we afscheid nemen van een goede collega. Gelukkig geeft 
Lianne ons wel de tijd om een goede kleuterleerkracht te 
zoeken. De vacatures vindt u terug op onze website. Wilt u deze 
ook in uw netwerk verspreiden?  
 
Uit bovenstaande kunt u afleiden dat we ook dit jaar weer een 
puzzel verwachten qua bezetting. Het landelijke 
personeelstekort blijft een uitdaging, waardoor we ons ook 
komend jaar flexibel zullen moeten opstellen. Het blijft een 
uitdaging om uitval te ondervangen. 
 

GEZONDE SCHOOL 
Wat fijn om te zien dat er zoveel lekkere en gezonde voeding 
wordt meegenomen voor de pauzehap en lunch. Daarnaast 
maken de kinderen gebruik van hun gekregen of eigen 
waterfles. Op 26 september zal er in de groepen les worden 
gegeven over gezonde voeding. Wat doet dit met ons lijf en met 
onze hersenen? Op 28 september staan we op ‘kraanwaterdag’ 
stil bij het belang van water drinken. Meer dan de helft van je 
lichaam bestaat uit water. Door te ademen, plassen en te 
zweten verlies je ook weer een deel daarvan. 
Daarom is het belangrijk om dat water weer 
aan te vullen. 
 
In de groepen hebben we al verschillende 
traktaties voorbij zien komen die passend zijn 
bij het nieuwe beleid. Hiernaast ziet u een 
mooi voorbeeld. Mocht u nog inspiratie 
nodig hebben dan kunt u bij Google ‘gezonde 
traktaties’ intikken en dan vindt u tal van 
leuke voorbeelden. 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Woensdag en donderdag komt de 
schoolfotograaf. Op woensdag worden 
de foto’s gemaakt van broertjes en 
zusjes die op school zitten. Op 
donderdag worden de individuele en 
groepsfoto’s geschoten.  
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Voor in de agenda 
Vanaf 6 september tot 14 november is Heidi afwezig 
i.v.m. een sabbatical  waarin ze een pelgrimstocht 
loopt. 

31/8, 2/9, 7/9 en 9/9 Techniekmiddagen voor de 
midden- en bovenbouw 

14 en 15 september Schoolfotograaf 

22 september Studiedag 

23 september Schoolreisje 

28 september Kinderpostzegels 

28 september Kraanwaterdag 

28 september Mad Science Show 

29 en 30 september Breekpunt groep 1-2A, 1-2B 
en 1-2C 

 
 



 
 
 
 

EVEN VOORSTELLEN 
Graag stel ik mij voor aan de ouders/ 
verzorgers die mij nog niet kennen. Mijn 
naam is Marianne, jeugdspecialist en 
leesconsulent bij de bibliotheken van 
Kunstenhuis Idea. Als leesconsulent kom ik 
regelmatig op school om de leerkrachten, de 
leerlingen en de ouders te ondersteunen en 
te inspireren op het gebied van (voor)lezen 

en om bij te dragen aan meer leesplezier. We zullen elkaar vast 
binnenkort zien op school of in één van de 
bibliotheekvestigingen van Kunstenhuis Idea. Tot dan!  
 

NIEUWS VANUIT DE BIB LIOTHEEK 
Kinder-doe-expo: De waanzinnige Boomhut editie: 
Ruimtereis.  
 
Ook zo’n fan van de boekenserie ‘De Waanzinnige Boomhut’ 
van Andy Griffith? Bij Fort Vechten in Bunnik kun je met Andy 
en Terry op avontuur door de 
ruimte. De Kinder-doe-expo, 
De waanzinnige Boomhut 
loopt nog tot en met 30 
oktober 2022 en is bedoeld 
voor kinderen van 6-12 jaar. 
Entree bedraagt 2,50 euro. 
Kijk voor meer informatie op:   
De Waanzinnige Boomhut: Ruimtereis - Waterliniemuseum 
Fort bij Vechten 
 
De kracht van voorlezen   
Waarom is dat voorlezen nou eigenlijk 
zo belangrijk? Voorlezen vergroot de 
woordenschat, draagt bij aan een groter 
inlevingsvermogen en vergroot de liefde 
voor boeken. Deelname aan voorlezen is 
heel laagdrempelig, ongeacht je 
leesniveau. Een moment van 
saamhorigheid waarin voorlezer en 
luisteraar(s) hetzelfde verhaal beleven 
en met dezelfde hoofdpersonen 
meeleven. In de resultaten van de 
monitor die wij jaarlijks op scholen 
afnemen, geven veel kinderen aan dat naarmate zij ouder 
worden de frequentie van de voorleesmomenten afneemt. 
Zonde denken wij dan als leesconsulent! Want voorgelezen 
worden kan zo fijn zijn. Dus maak er thuis een gezellig en knus 
momentje van. Op school wordt hier dagelijks ruimte voor 
geschept. Laten we hierin samenwerken, want zeg nou zelf: je 
bent toch nooit te oud om voorgelezen te worden?  
 

DANSSTUDIO IMPROVE 
De danslessen zijn weer begonnen! Kom jij ook dansen? Bij 
Dansstudio Improve staan plezier en persoonlijke ontwikkeling 
voorop. In de danslessen werken we onder andere aan 
improvisatie, danstechnieken, ritmegevoel en creativiteit. We 
maken jaarlijks een dansvideo en sluiten het jaar af met een 
spetterende voorstelling. Met Linde haar enthousiasme en 
positieve energie maakt ze van elke les een feestje! Kom langs 
en volg een gratis proefles. 
Lesrooster dinsdag 

15.15 – 16.00 Minidance (groep 0,1,2)  
16.00 – 17.00 Kidsdance (groep 3,4) 
17.00 – 18.00 Kidsdance (groep 5,6)  
18.00 – 19.00 Juniordance (groep 7,8 en 1ste)  
19.30 – 20.30 Dansmix (volwassenen) 
 
Aanmelden of meer informatie? Ja dat wil ik! 
www.dansstudio-improve.nl ~ info@dansstudio-improve.nl 

INFORMATIE VAN GELOOFSGEMEENSCHAP OLV 

Inschrijving Eerste Communievoorbereiding 
De voorbereiding van de Eerste Communie betreft een 
gemengd traject dat plaatsvindt in het najaar van 2022 en het 
voorjaar van 2023: 
- voorbereiding thuis (ouder-kind) met behulp van een map, 
 
- Godly Playverhalen op een aantal zondagochtenden in de 
pastorie, 
- een speurtocht door de kerk, 
- het Joodse Paasmaal, 
- het bekijken van de Kruiswegstaties in de kerk. 
 
De ouders worden betrokken bij het voorbereiden van de 
viering. De viering is waarschijnlijk eind juni. De eerste 
informatieve ouderavond is op donderdag 22 september om 
20.00 uur in de pastorie. Doet uw kind mee? Stuur dan s.v.p. 
een email naar secretariaatolvbilthoven@gmail.com t.a.v. 
Nicole Buijtendijk. U ontvangt dan een inschrijfformulier en de 
planning. 
 
Vormsel 
De viering van het Vormsel is voor onze Martha en 
Mariaparochie gepland op 12 februari 2023. Onze kerk zal daar 
niet aan meedoen. Het aantal vormelingen neemt af en we 
hebben besloten om voortaan een keer in de twee jaar een 
vormselvoorbereiding te organiseren. Zodra we meer weten 
over de volgende voorbereiding, laten we het u weten. 
 
 
 
 
 
 

EXPEDITION BASE CAMP 

https://waterliniemuseum.nl/de-waanzinnige-boomhut-ruimtereis/
https://waterliniemuseum.nl/de-waanzinnige-boomhut-ruimtereis/
www.dansstudio-improve.nl
mailto:info@dansstudio-improve.nl


 
 
 
 

Speciaal voor kinderen uit groep 8 die 
graag nog wat zekerder willen zijn van 
zichzelf én die zin hebben in een leuke, 
energieke invulling van hun vakantie, 
organiseert Teens on Fire 2-daagse 
evenementen. Speciaal voor groep 8-
ers is er Expedition Base Camp. 
 
Door actief nieuwe ervaringen op te doen en door de 
persoonlijke begeleiding van 2 ervaren jongerencoaches, leren 
jongeren zichzelf en hun talenten beter kennen, staan ze nog 
steviger in hun schoenen en zijn ze makkelijker zichzelf in een 
groep. Ook in nieuwe groepen, zoals volgend jaar de eerste klas 
van de middelbare school… 
 
Elk kind wordt tijdens de activiteiten écht gezien en zorgvuldig 
begeleid op basis van de persoonlijke leervraag die vooraf met 
u en uw kind is verkend tijdens een korte intake. Omdat we 
werken met een kleine groep wordt het mogelijk om elk kind 
de aandacht te geven die het verdient! 
 
De events van Teens on Fire vinden plaats bij de Stay-Okay 
Utrecht-Bunnik, in de natuurrijke omgeving van Rhijnauwen 
(net buiten Utrecht). 
De prijs voor Expedition Base Camp (inclusief intake en gezonde 
lunch) is 189 euro. Leerlingen van De Kameleon mogen wij door 
onze samenwerking een korting geven van maar liefst 70 euro, 
waardoor zij slechts 119 euro betalen. Vul bij uw aanmelding 
op de website daarvoor de volgende kortingscode in: KMLN-22-
10 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teens on 
Fire via info@teensonfire.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Moeder: “Bij wie zit je in de klas?”  

Leerling groep 1-2: “Bij juf Alfabet!” (Juf Elsbeth) 
 
Leerling groep 1-2: “Kijk, daar loopt juf Alleen!” (juf Heleen) 
 
Leerkracht: “Is 17.30 nou in de middag of in 
de avond?” 
Leerling groep 4: “Dat is tussen de avond, 
juf!” 
 
Leerling groep 3: “Juf, heb je een hamster?” 
Leerkracht: “Nee.” 
Leerling (wijst naar muesli in de tas van de leerkracht): 
“Waarom heb je dan hamstervoer mee?” 
  

mailto:info@teensonfire.nl
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