
 
 
 
 

 
EINDEJAARSWENS 
Afgelopen weken heeft u veel informatie gekregen over de 
huidige situatie van corona in het onderwijs, en hoe dit er op 
De Kameleon uitziet. We leven mee met iedereen die de 
afgelopen periode moest puzzelen en schuiven om te zorgen 
dat onze leerlingen zo min mogelijk last hebben van de 
situatie. Samen zetten we onze schouders eronder! 
Hierbij willen wij u hele fijne feestdagen wensen, en een 
gezond en gelukkig nieuwjaar. Hopelijk zien we elkaar 10 
januari weer gewoon op school!  
 
TEKENWEDSTRIJD GEWONNEN 
Afgelopen weken had Sjors Sportief een tekenwedstrijd voor 
basisschoolleerlingen in de gemeente Zeist. De winnaar komt 
op de voorkant van het Sjors Sportief-boekje, een boekje waar 
allemaal leuke sporten staan die de kinderen kunnen 
uitproberen. Van onze school was Oscar uit groep 7/8 
genomineerd. 
Het was een spannende strijd, maar uiteindelijk heeft de 
tekening van Oscar met maar liefst 392 stemmen gewonnen! 
Rond begin februari komen de boekjes uit, en zal iedere 
leerling er eentje mee naar huis krijgen.  
Oscar, gefeliciteerd! 
 

 

EEN GESLAAGD FIETSENPLAN 
Een paar maanden geleden heb ik via de nieuwsbrief van school 
aandacht gevraagd voor het initiatief van Ellen uit Huis ter 
Heide om fietsen voor alle Afghaanse vluchtelingen kinderen te 
verzamelen waar ik aan mee hielp.  
Veel ouders en kinderen hebben meegeholpen en meegedacht, 
daar ben ik ontzettend blij mee. Ik vind het daarom heel fijn om 
te kunnen laten weten dat het gelukt is! Alle kinderen (bijna 
400 geloof ik!) hebben in minder dan een half jaar tijd een fiets 
gekregen. 
Hoe mooi zou het zijn als we in het nieuwe jaar de kinderen op 
de Kameleon met hun nieuwe fietsen mogen verwelkomen!  
Wij zijn trots op de ouders en het team van de Kameleon, een 
super school!!  
 
Hartelijke groet, 
Caroline Wijnen 

 
 
ENQUÊTE SPORTBEHOEFTEN 
Mijn naam is Ties Bouwens en ik ben derdejaars student 
Sportkunde aan hogeschool Windesheim in Zwolle.  
Ik loop momenteel stage bij Sportief Zeist. Sportief Zeist heeft 
als doel om alle inwoners van Zeist te laten sporten of 
bewegen, ieder op zijn of haar eigen manier.  
 
Ik doe onderzoek doe naar de sportbehoefte van de 
volwassen inwoners met een kleine beurs in gemeente Zeist. 
Speciaal voor deze doelgroep heb ik een enquête gemaakt, 
zodat Sportief Zeist een idee krijgt of personen die in deze 
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situatie zitten genoeg mogelijkheid hebben om te kunnen 
bewegen. 
Sportief Zeist zal op basis van de antwoorden uit de enquêtes 
aanpassingen maken aan het huidige sportaanbod, of komen 
met nieuwe activiteiten en programma’s. Daarnaast kan 
Sportief Zeist deze informatie gebruiken om in samenwerking 
met andere sportaanbieders in Zeist beter in te spelen op de 
wensen en behoeften van de inwoners.  
Om de enquête in te vullen, gaat u naar Onderzoek 
sportbehoefte inwoners met een kleine beurs (google.com). 
Deze enquête is geheel anoniem. Onderaan de enquête kunt u 
wel nog uw e-mailadres achterlaten om kans te maken op een 
tegoedbon van 25,- euro bij de Sport2000 in Zeist. 
Met vriendelijke groet,  
Ties Bouwens, Stagiair Sportief Zeist 
 
UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Juf: “Kan je mij het antwoord op deze som vertellen?” 
Leerling: “Dat kan ik even niet zeggen, want mijn stem is op!” 
 
De leerlingen moeten worden gecontroleerd op luizen. 
Moeder: “We gaan even je haren kammen.” 
Leerling: “Fijn, want mijn moeder kan dat niet!” 
 
De rommelpiet heeft de klas overhoop gehaald. Overal in het 
lokaal liggen schoenen verstopt. De leerlingen zoeken ook in 
het magazijn van de juf.  
Leerling: “Kijk, de rommelpiet is hier ook geweest!” 
 
We oefenen woordjes met de eu. Juf zegt 
de woorden, de leerlingen zeggen ze na. 
Juf: “Neus, keus, reus.” 
Leerlingen: “Neus, keus, reus.” 
Maar juf stoot haar teen en roept “Au!” 
De leerlingen herhalen netjes: “Au!” 
 
Leerling: “Juf, hoe oud ben jij?” 
Juf: “24 jaar.” 
Leerling: “Zo hee, dan zijn mijn ouders écht heel oud!” 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYQWK8JIYDMNGDeXW7fiD1VepWreCqLJytG9SPhaOrq-POWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYQWK8JIYDMNGDeXW7fiD1VepWreCqLJytG9SPhaOrq-POWQ/viewform
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