
 
 
 
 

 

VOORWOORD 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
In een periode met relatief veel veranderingen zijn we blij dat 
het toch lukt om alle vacatures te vervullen en zoveel mogelijk 
rust te bieden aan het team en aan de kinderen. Tijdens de 
studiedag van 8 februari stonden we stil bij onze successen en 
uitdagingen van de afgelopen periode en wat is er dan veel om 
dankbaar voor te zijn. De afgelopen week heeft Freek al goed 
kennis kunnen maken met zowel het team als met een aantal 
ouders en we hebben veel vertrouwen in een prettige 
samenwerking. Na de vakantie start het verlof van Marlies. 
Donderdag krijgen alle leerlingen hun rapport. We hopen dat 
ze trots zijn op hun ontwikkelingen van de afgelopen tijd. 
Vrijdag vieren we met elkaar nog een mooi feest voor carnaval, 
waarna we in de vakantie kunnen uitrusten van alle 
inspanningen. Alvast een fijne vakantie gewenst.   
 
Met vriendelijk groet, 
Marlies en Freek 
 

VACATURE NIEUWE DIRECTEUR 
Graag laten we u weten dat de procedure voor het zoeken 
naar een nieuwe directeur van start is gegaan en dat de eerste 
gesprekken zijn gevoerd. Zodra we hier meer over kunnen 
delen, zullen we dit uiteraard doen. We zijn blij dat Freek als 
interim-directeur werkzaam zal zijn op De Kameleon. U zult 
hem regelmatig treffen in de hal en daarnaast kunt u 
natuurlijk altijd een mail sturen naar 
basisschool@kameleondendolder.nl of even langslopen op 
kantoor.  
 

AFSCHEID HEIDI INTERVIEW  
27 januari namen we afscheid van Heidi, nadat ze acht jaar 
werkzaam is geweest als directeur. Graag willen we jullie via 
deze weg bedanken voor het persoonlijke afscheid en de mooie 
dag.  

Dendolder.nl heeft een mooi interview geschreven, waarin 
Heidi terugblikt op haar tijd bij De Kameleon. We wensen haar 
heel veel werkplezier op haar nieuwe plek.  

 

Heidi neemt afscheid van de Kameleon - 
DenDolder.nl Vertelt 
 

OP TIJD KOMEN 
Het is een hele uitdaging om in de ochtend de kinderen op tijd 
op school te krijgen. Toch merken we dat steeds meer kinderen 
te laat worden gebracht. Wilt u de wekker weer wat eerder 
zetten en hier alert op zijn? Hierdoor kunnen we om 08:30 
beginnen met de les en gebruiken we onze lestijd optimaal.  
Daarnaast willen we de ouders van de kleuters vragen om in de 
gang, buiten het lokaal, afscheid te nemen. Dit maakt het 
afscheid vaak makkelijker voor de kinderen en tevens kunnen 
de kleuterleerkrachten hierdoor ook tijdig starten met de les. 
 

JOGGINGCLUB 
Joggingclubupdate! 
Dit schooljaar hebben de kinderen bij de joggingclub al ruim 
850 km gelopen. Dit betekent dat de kinderen samen al een 
afstand hebben afgelegd van Den Dolder naar Praag!  
Tijdens het laatste talentenfeest hebben we dan ook weer veel 
certificaten uit mogen delen, certificaten voor 10 km, 25 km en 
zelfs al 4 certificaten voor 50 
afgelegde kilometers. We 
zijn echt supertrots op al 
deze toppers. 
Na maanden joggen in de 
sporthal gaan we na de 
vakantie weer lekker naar 
buiten.  
Deze woensdag hebben we 
de periode in de sporthal feestelijk afgesloten met een 
hindernisparcours. We willen de gym juf Nettie bedanken voor 
haar gastvrijheid.  
We hopen jullie na de vakantie allemaal weer te zien op 
woensdagochtend vanaf 8 uur op het voetbalveld! 
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VREEDZAME SCHOOL 
Het thema vanaf maart 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. 
 
 

SCHOLING EDI 
Om de kwaliteit van onze lessen te verbeteren en te 
waarborgen, werken we in alle groepen volgens het Expliciete 
Directe Instructiemodel (EDI). Vanuit onderwijsadviesbureau 
Expertis krijgen we hierin coaching en ondersteuning. Graag 
leggen we uit wat EDI betekent.  
 
Een EDI-les heeft altijd een aantal vaste onderdelen, zoals het 
benoemen van het lesdoel, het activeren van voorkennis en het 
uitleggen en begeleid inoefenen van nieuwe leerstof. De 
bedoeling van lesgeven volgens het EDI-model is dat alle 
kinderen in de klas de doelen halen die de leerkracht heeft 
gesteld. We hebben hoge verwachtingen van ieder kind. Om dit 
te bereiken controleert de leerkracht tijdens het lesgeven 
steeds het begrip van de kinderen. Kinderen die meer tijd nodig 
hebben om de doelen te bereiken, krijgen extra instructie. 
 

ENGELS IN DE BRUGKLAS 
 

 
 

Voor in de agenda 
 

23 februari Rapporten groepen 1-7 

24 februari Carnaval 

24 februari Leerlingen om 12 uur vrij 

25 februari t/m 5 
maart 

Krokusvakantie 

13 maart Thema opening onderbouw  

17 maart Landelijke Opschoondag 

22 maart Week van de lentekriebels 

29 maart Grote Rekendag 

 


