
 
 
 
 

 

VOORWOORD 
We kijken terug op een geslaagde sinterklaasviering en leven 
inmiddels toe naar Kerst. De hal is prachtig versierd en in de 
klassen is de kerstsfeer ook aanwezig. Nog even hard werken 
en dan hebben we twee weken kerstvakantie. Al deze 
feestelijkheden waren niet zo geslaagd zonder de OV en de 
hulp van diverse ouders in de werkgroepen. We willen alle 
ouders die hebben geholpen daarom hartelijk bedanken! 
Met vriendelijke groet, 
Heidi van Wezel en Marlies Bakker 
 

MEDEWERKERS 
Via Parro bent u geïnformeerd over het naderend vertrek van 
Heidi. Inmiddels wordt er met een extern bureau in 
samenwerking met diverse collega’s en de MR hard gewerkt 
aan het opstellen van een profiel en passende vacature. We 
hopen deze nog voor de vakantie met u te kunnen delen. 
Omdat Marlies na de voorjaarsvakantie met verlof gaat zijn we 
ook samen aan het uitzoeken hoe we deze periode zo goed 
mogelijk kunnen overbruggen.  Mocht u vragen hebben over 
dit proces dan kunt u de MR-leden aanspreken of mailen naar 
mr@kameleondendolder.nl.  
Juf Kimberly en juf Emma hebben aan de klas verteld dat ze in 
verwachting zijn. Prachtig nieuws en beiden voelen zich goed. 
Beiden zullen medio mei met verlof gaan. Dit betekent dat we 
op zoek zijn naar vervanging en omdat we nog wat ruimte in de 
formatie hadden, doen we dit middels een nieuwe vacature. U 
ontvangt deze via Parro. Wilt u hem in uw netwerk delen? 
 
Er zijn heel wat nieuwe gezichten 
te zien binnen de school. Na het 
geboorteverlof van Wilbert staat 
Ton de Reuver nu drie dagen voor 
groep 6. Hierdoor kan Manon weer 
de ondersteuning aan individuele 
kinderen geven.  
 

Na de kerstvakantie 
starten Ans Hennissen en 
Jasmijn Albers op De 
Kameleon als leerkrachten 
groep 1-2A. Een mooie 
combinatie van een 
ervaren kleuterjuf en een 
enthousiaste starter. 

Hierdoor zal Machteld vanaf januari op de woensdagen voor 
groep 1-2C staan, zodat Elsbeth vier dagen kan werken.  
 
In februari start er ook nog een nieuwe collega in groep 5-6, 
zodat Janneke drie dagen kan werken. Zij zal zich in de volgende 
nieuwsbrief voorstellen. 
 

GEZONDE SCHOOL 
We zijn blij om te zien dat de leerlingen gezonde lunches en 

tussendoortjes meenemen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat 

het wellicht niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid is om 

groente en fruit te kunnen bekostigen. Mocht dit voor u een 

probleem zijn dan kunt u dit kenbaar maken door even langs te 

lopen of te mailen en kijken we graag naar mogelijke 

oplossingen.  

 

GEZONDE TRAKTATIES 
Weet u niet zo goed wat uw kind kan trakteren op zijn/haar 
verjaardag? Hierbij leuke ideeën van de afgelopen maand: 
 

  
Fruitkrokodil groep 1/2C  Worteltjestaart Thijs groep 8  
 

VOEDSELBOS WORDT VITAMINETUIN 
Op 16 november is ons 
voedselbos aangelegd. We 
zijn ontzettend blij met dit 
initiatief dat geïnitieerd is 
door Daan Bleichrodt (vader 
van Mees). Samen met een 
aantal andere ouders en met 
de hulp van de provincie 
Utrecht is het gelukt om dit 
voedselbosje aan te leggen en de moestuinbakken te 
vernieuwen. De leerlingenraad heeft het voedselbosje 
omgedoopt tot vitaminetuin. We hopen in de toekomst veel 
vitamines te kunnen oogsten. Mocht u zin en tijd hebben om af 
en toe te helpen bij het onderhoud, dan mag u zich melden bij 
Daan of Lucia. Via de link komt u bij het filmpje dat online staat: 
Een vitaminetuin voor basisschool De Kameleon - YouTube  
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ALV EN IEP 
Op 23 november is de ALV van de oudervereniging (OV) 
gehouden. De OV heeft een toelichting gegeven op het nieuwe 
format. De OV 2.0, zoals ze het zelf noemen, heeft tot doel de 
school nog beter te ondersteunen bij de organisatie van vele 
activiteiten voor de kinderen. Denk hierbij aan de organisatie 
van de kinderboekenweek, talentenatelier en uiteraard de 
vieringen zoals kerst en sinterklaas. We hebben als school al 
ontzettend kunnen profiteren van de wijze waarop e.e.a. nu 
georganiseerd wordt. Hierdoor blijft er voor de leerkrachten 
meer tijd over om zich te focussen op het onderwijs en voor 
ouders is er de gelegenheid om in te tekenen op een specifieke 
activiteit.  
Ook is de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld en hebben we 
een toelichting gekregen over het verschuiven van de 
ouderbijdrage, zodat u voor alle activiteiten in het betreffende 
jaar betaald. De OV is nog op zoek naar een notaris voor het 
aanpassen van de statuten. Mocht u iemand weten, dan horen 
zij dit graag.  
Daarnaast was er een presentatie over IEP. De PowerPoint van 
deze presentie is via deze link terug te lezen.  
Voor vragen aan de OV kunt u mailen naar 

oudervereniging@kameleondendolder.nl. 

 
SCHOOLKASTJE  
Vorig schooljaar heeft groep 8 een 
“schoolkastje” geschonken aan de 
school. Het schoolkastje zit vol met 
schoolspulletjes maar ook met 
bijvoorbeeld maandverband en 
tandpasta. De spulletjes mogen 
gepakt worden door ouders die wel 
een steuntje kunnen gebruiken. Het 
kastje staat elke woensdag tot 12:00 
uur voor de conciërgeruimte. Voelt u 
zich niet bezwaard om er iets uit te 
halen voor, tijdens of na schooltijd  Mocht u iets willen doneren 
dan kan dat uiteraard ook.  
 

PETIT NOËL 
De donkere dagen voor kerst breken weer aan. Dat betekent 
kaarsjes aan en lekker luisteren naar de mooiste muziek 
waarmee je echt in de stemming komt. Want als muziek iets 
kan doen is het je op een verrassende manier met nieuwe oren 
laten luisteren naar een verhaal dat al zo oud is als de 
mensheid. Veel componisten en schrijvers lieten zich erdoor 
inspireren en dat hoor je tijdens het intieme kerstconcert Petit 
Noël: wiegeliedjes, feestmuziek en soms een vleugje nostalgie.  
 
Gereduceerd tarief 
Petit Noël is een klassiek kerstconcert voor iedereen. Zeer de 
moeite waard en ook geschikt voor (jonge) kinderen door de 
opzet en duur van maximaal een uur. Om ook ouders met 
kinderen in de gelegenheid te stellen het concert te bezoeken 
hebben kinderen tot 6 jaar gratis toegang. Voor kinderen van 6 
- 16  jaar is de toegangsprijs slechts € 2,50. 
 
Meer informatie en de mogelijkheid om kaarten te bestellen 
vindt u op: https://toevenopdehoeve.nl/tc-events/petit-noel-
een-intiem-kerstconcert/ 

VREEDZAME SCHOOL 
Het thema vanaf januari is “we hebben 
hart voor elkaar”. In dit blok staan 
gevoelens centraal. Er worden twee 
belangrijke vaardigheden geleerd voor 
conflictoplossing: je eigen gevoelens 
herkennen en erover kunnen vertellen, 
en het erkennen en accepteren van de 
gevoelens van een ander. 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
Onze conciërge Ruud heeft de gevonden voorwerpen mooi 

georganiseerd. In de hal bij binnenkomst liggen weer diverse 

gevonden voorwerpen. Wilt u voor de kerstvakantie nog een 

keer kijken of er wellicht iets van uw kind tussen zit? In de 

vakantie zullen alle spullen weer naar een goed doel worden 

gebracht.  

 

JOGGINGCLUB VERPLAATST NAAR SPORTHAL! 
’s Ochtends is het nu te koud en glad op het voetbalveld voor 
de joggingclub. Maar niet gevreesd: de joggingclub is 
uitgeweken naar de sporthal! Elke woensdagochtend vanaf 8 
uur kan je nu dus rondjes komen rennen 
in de sporthal. De sporthal is wat kleiner 
dan het voetbalveld waardoor je nu 9 
rondjes loopt voor één km in plaats van 4 
rondjes. Geen gymschoenen bij je? Geen 
probleem, je mag ook rondjes rennen op 
sokken/blote voeten. We zien jullie graag 
op woensdagochtend in de sporthal. Tot 
dan! 
 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Juf:  Wie kent er nog een zitmeubel? Kleuter: een 
toilet.  
 

Voor in de agenda 
 

Vanaf 7 december  IEP groep 8 

13 december Overleg leerlingenraad 

22 december Kerstviering 

23 december  Leerlingen om 12 uur vrij 

24 december t/m 
8 januari 2023 

Kerstvakantie 

11 januari  Koffieochtend/Nieuwjaarsinloop  

13 januari Groep 8 krijgt rapport mee 

Vanaf 16 januari Gesprekken groep 8 

Vanaf 16 januari Tussenmeting IEP groep 3-7 

25 januari Nationale voorleesdag 

27 januari Afscheid Heidi van Wezel 
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