
 
 
 
 

 

VOORWOORD 
Beste ouders en verzorgers, 
Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor de geweldige 
tijd, die ik hier op De Kameleon heb gehad. Samen hebben we 
er echt mooie jaren van gemaakt, waarin er veel is gebeurd.  
Ik kijk terug op bijzondere activiteiten zoals de herdenkingen bij 
het monument, de kerstvieringen in de kerk, de sponsorloop 
voor ALS, de muziekprojecten, koningsspelen, zomerfeesten en 
nog heel veel meer. Jullie inzet bij al deze activiteiten heb ik 
enorm gewaardeerd.  
Ik kijk ook terug op mooie onderwijskundige ontwikkelingen en 
de ontwikkeling van brede school naar een Integraal 
Kindcentrum. Ik ben er trots op hoe we binnen IKC de Schilden 
zorg, opvang, naschoolse activiteiten en onderwijs 
samenbrengen.   
En uiteraard ben ik ontzettend trots op het team, dat er elke 
dag staat. Vol passie zorgen zij dat alle leerlingen, jullie 
kinderen, goed onderwijs krijgen. Ik draag alles dan ook met 
een gerust hart over, ik laat het IKC en de school in goede 
handen achter. Ik wil Freek, heel veel succes en plezier wensen 
als interim directeur. 
Ik hoop jullie a.s. vrijdag allemaal nog even persoonlijk gedag te 
zeggen.  
Groeten 
Heidi van Wezel 
Directeur De Kameleon 
IKC De Schilden 
 
MEDEWERKERS 
Mijn naam is Angela van den Hoogen en ik ben 35 jaar.  
Ik werk nu 12 jaar in het onderwijs. Ik heb jaren in de midden- 
en bovenbouw gewerkt in de omgeving. Nu mag ik onderdeel 
uitmaken van De Kameleon. Daar heb ik reuze 
in! Werken met kinderen vind ik leuk omdat 
ze je blijven verrassen. Met en van elkaar 
leren vind ik dan ook belangrijk. Zorg dragen 
voor de omgeving en onderdeel zijn van de 
gemeenschap zijn dingen die ik belangrijk 

vind. Ik houd van creatief bezig zijn. Muziek, dans en 
handvaardigheid zijn bij mij favoriet.  
In het dagelijks leven vind ik het heerlijk om op stap te gaan 
met de kinderen. Even lekker het bos in of we gaan naar de 
dierentuin.  
Verder woon ik met mijn twee kinderen en man in Den Dolder.   
 
NOTARIS GEZOCHT 
Welke notaris helpt ons verder? 
Met het vernieuwen van de werkwijze 
willen we ook de verenigingsstatuten eens 
goed afstoffen en bijwerken. Welke 
ouder/verzorger is notaris en wil ons hierbij 
adviseren? 
Mail naar: 
oudervereniging@kameleondendolder.nl.  
 
OUDERCOMMISSIE 2.0  
De eerste 6 maanden met de nieuwe werkwijze OV 2.0 waren 
een succes! Veel ouders en verzorgers schreven zich via Parro 
in om activiteiten te organiseren. Of om te helpen op de dag 
zelf. Dat is heel goed bevallen en er zijn leuke activiteiten 
georganiseerd. Denk aan het toneelstuk met Sint Maarten, het 
Sinterklaasfeest, een kerstkoor tijdens de kerstviering en een 
gezellige ouderborrel. Dankzij deze werkwijze zien we mooie 
nieuwe ideeën ontstaan. Van dit eerste halfjaar hebben we ook 
geleerd en die ervaringen nemen we mee voor de tweede helft 
van het schooljaar. Voor kerst waren we op zoek naar 
kunstkerstbomen. Ouders hebben naar aanleiding daarvan 
€150,- extra gedoneerd aan de OV, we willen hen hiervoor heel 
erg bedanken! Daarmee hebben we mooie nieuwe kerstbomen 
gekocht.  
Donderdagochtend was er een mooi 
kerst-toneelstuk. Kinderen uit alle 
klassen deden hier onder leiding van een 
groepje ouders aan mee.  In de avond 
werd er tijdens het kerstdiner door de 
kinderen gesmuld. Bij binnenkomst 
zorgde het kerstkoor voor een sfeervolle muzikale omlijsting. 
Veel ouders hebben tijdens de chocolademelk-borrel met 
elkaar kunnen praten in de hal en ook zij konden genieten van 
alle hapjes gemaakt door ouders. Een 
mooi feest waar school en veel ouders aan 
meegeholpen hebben.  
Namens de Oudervereniging 
Kerstcommissie: Bedankt iedereen!  
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WEGGEEFKASTJE 
Zoals eerder geïnformeerd hebben we vorig jaar als 
afscheidscadeau een weggeefkastje gekregen van groep 8. 
Iedereen met financiële krapte kan, naar behoefte, spullen uit 
het kastje pakken. Op deze foto’s kunt u al goed zien welke 
spullen er in het kastje zitten. Het kastje 
stond in de gang, maar zal nu onder de 
kapstokken voor de teamkamer komen te 
staan. Dit geeft u iets meer privacy als u 
spullen uit dit kastje wil meenemen. 
Iedereen is vrij om tussendoor het kastje 
aan te vullen met spullen die andere 
mensen goed kunnen gebruiken.  

 
 
 
VACATURE LEERKRACHT EN DIRECTEUR 
Voor het verlof van Emma en Kimberly zijn we nog op zoek naar 
een goede leerkracht. Indien iemand eerder beschikbaar is 
kunnen we hem/haar ook goed gebruiken. Wilt u onderstaande 
vacature blijven delen in uw netwerk?  
Vacature-leerkracht-(ondersteuner)-2023.pdf 
(kameleondendolder.nl) 
 
De werving voor een Directeur van de Kameleon in Den Dolder 
is opgestart en er zijn al enkele reacties binnen. Wilt u de 
vacature zoveel mogelijk delen in uw netwerk? Directeur De 
Kameleon in Den Dolder - Het Onderwijsbureau BV 
 
 
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. 
 
 
 
VACATURE BSO 
Zoals u gemerkt heeft staat de dienstverlening binnen de 
kinderopvang flink onder druk. En zijn grote wachtlijsten voor 
een plekje op BSO Spelonk. 
 
Wij merken dat er steeds meer telefoontjes en mailtjes komen 
vanuit ouders met de vraag. Hoelang gaat het nog duren, 
voordat wij een plekje krijgen op de BSO? Wat doen wij eraan 
om personeel te werven? 

 
Het is voor de kinderopvang een onrustige tijd door het 
ontbreken van voldoende beschikbare pedagogisch 
medewerkers. Voor jullie als ouders is dit dagelijks voelbaar en 
zichtbaar. Dat vinden wij uiteraard heel erg vervelend en wij 
zetten ons dan ook maximaal in om iets aan die situatie te 
doen. Team recruiters proberen dagelijks nieuwe medewerkers 
te werven, organiseren van Meet & Greets, we starten eigen 
opleidingsklassen binnen het ROC, werven van stagiaires die 
mogen vanaf het tweede leerjaar op eigen locatie op de groep 
staan. 
 
Op dit moment hebben wij nog vacatures opstaan bij BSO 
Spelonk: 
 
Vacatures: 
https://werkenbijkindencoludens.nl/ad/pedagogisch-
medewerker-bso-spelonk-den-dolder-24-30-uur/12rmav 

 
BERICHT OLV KERK 
Feestelijke jubileumviering op zondag 12 februari, 10.30 uur 
Windkracht 100, de OLV op koers naar de toekomst 
De OLV heeft een mooie traditie in oecumenisch vieren, ons 
voorgeleefd door Gerard Oostvogel. Ook deze jubileumviering 
zal een oecumenisch karakter hebben. 
De viering wordt muzikaal ondersteund door het OLV-koor en 
het Cantatekoor. 
Gezinsviering op zondag 19 februari(carnavalszondag) om 
10.30 uur 
Na de geslaagde gezinsviering op Kerstavond met ongeveer 
honderd kinderen, is de werkgroep al weer bezig met de 
volgende gezinsviering. Kom dus ook nu weer! Mocht uw kind 
zin hebben om iets te doen tijdens de viering (bijvoorbeeld 
collecte, voorbede), laat het ons gerust weten: 
arl5@hotmail.com. Alle kinderen en ouders zijn natuurlijk 
welkom!  
Meer informatie op olvbilthoven.nl 
 
 
 

Voor in de agenda 
 
8 februari   Studiedag ALLE KINDEREN VRIJ 
23 februari Rapporten groepen 1-7  
24 februari  Carnaval 
24 februari Leerlingen om 12 uur vrij 
25 februari t/m 5 
maart 

Krokusvakantie 

8 en 10 maart Techniekmiddag 
17 maart Landelijke Opschoon dag 
20 maart  Week van de lentekriebels 
22 maart  Studiedag 

 



 

 
 
 
 

 
 
DE NATIONALE VOORLEESDAGEN 
 
Van woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 februari is het weer 
tijd om voor te lezen! Een jury van jeugdbibliothecarissen heeft 
ook dit jaar weer een Top 10 prentenboeken samengesteld. 
Naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, hebben 
deze boeken voldoende aanknopingspunten om interactief 
mee aan de slag te gaan; op school én natuurlijk thuis! 
 
Voorstelling Maximiliaan Modderman viert een feestje 
 
Het prentenboek ‘Maximiliaan Modderman viert een feestje’, 
geschreven door Tjibbe Veldkamp, is gekozen tot Prentenboek 
van het jaar 2023. Daarom organiseert Bibliotheek Zeist een 
interactieve theater- en muziekvoorstelling rondom dit boek!  
Datum: woensdag 1 februari  
Tijd: 10.30 Bunnik // 15.00 Zeist  
Leeftijd: 2 – 5 jaar 
Kosten: €5,00 / 2,50 leden Bibliotheek Idea  
Kaartverkoop: https://kunstenhuis.nl/agenda/bibliotheek/ 
                                                                 
Poëzieweek 2023 
 
Van 26 januari t/m 1 februari is het weer tijd voor poëzie! Dit 
jaar staat de poëzieweek in het teken van ‘vriendschap’. Loop 
vooral eens langs bij de gedichtenbundels voor de jeugd in de 
bibliotheek. Deze zijn te vinden bij de informatieve AJ (tot 8 
jaar) en J (vanaf 8 jaar) boeken en hebben dit paarse logo op de 
rug.  
 
                                         
  
 
 
 
 
 
 

 
Veel (voor)leesplezier! 
 


