
 
 
 
 

 

 

VOORWOORD 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wat is het fijn dat we in de afgelopen weken samen konden 
optrekken en dat we uw hulp hebben gekregen bij activiteiten 
in de klas. Ook de komende periode staan er verschillende 
excursies gepland, waarvoor we uw hulp kunnen gebruiken. In 
Parro is een vraag gezet voor Het Talentenatelier in mei en ook 
bij De Koningsspelen kunnen we uw hulp goed gebruiken.  
In april vieren we samen Pasen. Een prachtig feest, dat in het 
teken staat van nieuw leven. Hieronder een stukje uit het lied 
dat we zullen zingen en tevens onze wens is voor de komende 
periode.  
 
Geel van de zon, 
de warmte die je nodig hebt, 
het licht voor jou en mij: 
het donker gaat voorbij. 
  
Rood van de liefde, 
die mensen aan elkaar verbindt. 
Die is oneindig groot 
en sterker dan de dood.  
  
Groen van de hoop: 
de muren vallen steen voor steen. 
We zien elkaar weer staan, 
een nieuwe tijd breekt aan. 
 
Marlies en Heidi 
Directie De Kameleon 
 

LUIERKLIKO 
Vanwege ons kinderdagverblijf ’t Lokomotiefje hebben we voor 
ons gebouw een luierkliko staan. Wat wij helaas merken, is dat 
ook mensen uit de buurt hun luiers in deze bak doen. Wellicht 
uit goede bedoelingen, maar hierdoor raakt de bak overvol. En 

een overvolle bak wordt niet geleegd door het RMN. We 
ondervinden hier dus grote problemen van. 
Zou u gebruikte luiers alstublieft zelf in een eigen kliko willen 
gooien? Alvast bedankt. 

 

 

GROTE REKENDAG 
Afgelopen woensdag hebben we meegedaan aan de Grote 
Rekendag. We zijn bijna de hele dag op een andere manier 
bezig geweest met rekenen dan normaal. Het thema was 
‘bouwen’, buurman en buurman kwamen op school om alvast 
te laten zien hoe zij hun fiets vol konden bouwen met spullen 
voor de vakantie.  
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Voor in de agenda 
4 april Excursie leerjaar 4 naar Boer 

Jan 

5 april Overdracht en herdenking bij 
monument voor groep 7 en 8 

14 april Uiterste datum invullen 
ouderenquête 

15 april Goede Vrijdag 

18 april Tweede Paasdag 

20 en 21 april IEP groep 8 

22 april Koningsspelen 

27 april t/m 8 mei Meivakantie 

13 mei Rapport groep 8 

26 t/m 29 mei Hemelvaartweekend 

4 t/m 6 juni Pinksterweekend 

 
 



 

 
 
 
 

De rest van de dag zijn de kinderen bezig geweest met het 
ontwerpen van een dierentuin, het ontdekken van vormen in 
gebouwen en het ontwerpen van hun eigen kabouterhuis. Het 
was een geslaagde dag. Volgend jaar weer, daar kunnen we op 
rekenen! 

 
 

OP BEZOEK BIJ DE BOER 
Leerjaar 3 is afgelopen donderdag naar De Boer geweest. 
Ze bezochten een boerderij in Maartensdijk. Ze hebben allerlei 
dingen geleerd over melken, voeren, het slootleven en de 
moestuin. Hoe zit dat nou met die koeien en die horens? En wat 
eet een paard eigenlijk? Alle antwoorden zijn te vinden op de 
boerderij! 
Aanstaande maandag gaat leerjaar 4 ook op visite bij de boer. 
Hopelijk hebben zij net zoveel plezier! 

 
 
 

 
 
 

DJOIN 
Goed nieuws! 
De kinderdisco van DJOIN komt weer terug. De eerste disco 
staat gepland op zaterdag 14 mei en daarna op 11 juni. Noteer 
deze data dus alvast in de agenda. 
Voor de wat oudere kinderen is het een begrip. De kinderdisco 
is voor kinderen, die op de basisschool zitten in groep 5 tot en 
met groep 8. Met een aantal ouders hebben we besloten om 
DJOIN weer nieuw leven in te blazen. En zijn we bezig om de 
eerste disco te organiseren. Meer informatie volgt, maar je kan 
ook hier even kijken: DJOIN: Ja, er is weer een kinderdisco! - 
DenDolder.nl Beleeft  
 

ACTIVITEITENDAG SCOUTING 
Op zaterdag 23 april 2022 van 10.00 tot 16.00 organiseert de 
Rover Crofts Groep (scouting) een uitgebreide activiteitendag 
voor alle jeugd en jongeren van 5 tot 18 jaar.  
Nu we eindelijk weer zonder coronabeperkingen plezier 
kunnen maken, zorgt de Rover Crofts Groep voor een volle dag  
gezelligheid en activiteiten. De dag staat open voor eigen leden, 
maar ook voor alle jeugd en jongeren die zin hebben om mee 
te doen. En de toegang tot deze dag is gratis.  
De hele dag (10.00 – 16.00 uur) zal er van alles te doen zijn op 
en rondom ons terrein. Onze activiteiten richten zich zowel op 
basisscholieren als op jongeren. Zo kan je bij ons komen 
lasergamen, of naar de silent disco. We bouwen een groot 
klimparcours en tokkelbaan, voor verschillende 
leeftijdsgroepen. Daarnaast dagen we iedereen uit om te 
komen helpen met bouwen (met hout en touw), of om levend 
Stratego te spelen.  
Natuurlijk is er een mooi kampvuur, met activiteiten 
daaromheen. Ook jongere kinderen kunnen komen klimmen, 
broodjes bakken, spellen spelen en een watergevecht houden.  
In de ochtend ligt de nadruk meer op basisschooljeugd en zijn 
onze leden van 5 tot en met 11 jaar aanwezig. In de middag 
zullen onze oudere leden aanwezig zijn, en zullen ook de 
activiteiten daar wat meer op afgestemd zijn. Maar de hele dag 
is iedereen welkom! Aanmelden is niet nodig.  
Voor meer informatie of vragen: secretariaat@rover-crofts.nl 
Tot ziens op zaterdag 23 april 2022 van 10.00 – 16.00 uur  
Rover Crofts Groep Scouting, 
Ruysdaellaan 26, Bilthoven (in het bos naar rechts) 

 
 

https://dendolder.nl/beleeft/djoin-ja-er-is-weer-een-kinderdisco/
https://dendolder.nl/beleeft/djoin-ja-er-is-weer-een-kinderdisco/
mailto:secretariaat@rover-crofts.nl


 

 
 
 
 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Juf: “Wat kan je met een telescoop?” 
Leerling groep 3: “Een film kijken die heel ver 
weg is!” 
 
Thuis gehoord: 
“Mama, ik heb echt heel veel gedaan vandaag. Ik ben helemaal 
moe!” 
Moeder: “Wat heb je allemaal gedaan dan?” 
“Ik ben naar de wc geweest, en toen weer terug!” 
 
  



 

 
 
 
 

 


