
 
 
 
 

 

VOORWOORD 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
We zijn dit jaar gestart met onze nieuwe leesmethode Atlantis 
en zowel de leerlingen als het team zijn enthousiast. Er worden 
veel leeskilometers gemaakt en de Kinderboekenweek sluit 
hier dan ook goed bij aan. Het thema van de 
Kinderboekenweek 2022 is Gi-ga-groen. Een aantal ouders 
heeft woensdag een fantastische aftrap gegeven met een 
mooie voorstelling. De Kinderboekenweek is de tijd om extra 
bezig te zijn met boeken én met alles wat de natuur te bieden 
heeft. 
In deze nieuwsbrief informeren we u graag over de gang van 
zaken op school. Tevens geven we u inspiratie om ook zelf met 
het lezen aan de slag te gaan.  
 
Met vriendelijke groet, 
Marlies Bakker 
Directie De Kameleon 

GEZONDE SCHOOL 
Vorige week is Peter Legters 
(MR-lid) langs de klassen 
gegaan om samen met de 
kinderen te spreken over 
het belang van fruit eten. 
Het is belangrijk om divers 
te eten, omdat elke 
fruitsoort zijn eigen 
superstoffen bevat. In de 
klassen werd op woensdag 
tevens stilgestaan bij het 
belang van water drinken.  
 
Weet u niet zo goed wat uw kind kan trakteren op zijn/haar 
verjaardag? Hier wat ideeën van de afgelopen maand: 
 

 
Alex uit groep 4 heeft wel zijn fruitspiesjes wel heel leuk 
gepresenteerd! 
 

 
Tom uit 1/2C heeft kleine fruitmonsters gemaakt. Gelukkig aten 
wij hen op en niet andersom! 
 

 
Mees uit groep 3 heeft een wel heel mooie pizza getrakteerd. 
Alle kleuren fruit vertegenwoordigd.  
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Voor in de agenda 
Vanaf 6 september tot 14 november is Heidi afwezig 
i.v.m. een sabbatical  waarin ze een pelgrimstocht 
loopt. 
5 t/m 14 oktober Kinderboekenweek 
17 t/m 21 oktober Cultuurplusweek 
21 oktober Tentoonstelling n.a.v. 

cultuurplusweek 
22 t/m 30 oktober Herfstvakantie 
31 oktober Studiedag, alle kinderen vrij 
3 t/m 11 november Week van de Mediawijsheid 
11 november Sint Maarten 

 



 

 
 
 
 

NIEUWS UIT HET TEAM 
Afgelopen donderdag is Wilbert vader geworden van een 
gezonde zoon, Bram. Alles gaat goed met het jonge gezin. Dit 
betekent ook dat zijn verlof vanaf deze week ingaat. Ton de 
Reuver zal Wilbert vervangen in de tijd dat hij afwezig is. We 
hopen Wilbert eind november weer op school te ontvangen.  
 
Heleen gaat De Kameleon verlaten. Na 10 jaar met plezier op 
school te hebben gewerkt gaat ze haar vleugels uitslaan en 
kijken waar ze (binnen of buiten het onderwijs) haar 
kwaliteiten kan inzetten. Een gemis voor de school en 
tegelijkertijd een stap die we graag ondersteunen. Heleen zal 
tot december op woensdag t/m vrijdag werkzaam zijn op 
school.  
 
Wellicht was het u al opgevallen, maar Marlies is in 
verwachting. De zwangerschap verloopt voorspoedig en zal 
geen gevolgen hebben voor haar werkzaamheden. In maart zal 
Marlies met verlof gaan.  
 
BREEKPUNT?  
Ouders die al langer op school bekend zijn kennen Breekpunt 
wellicht als grote theatervoorstelling van twee groepen. 
Hoewel dit heel leuk was, was het ook tijdrovend. We zijn met 
elkaar in gesprek gegaan over het doel van Breekpunt. We 
vinden het belangrijk dat kinderen podiumervaring opdoen en 
dat we als school op de hoogte zijn van het wel en wee in de 
groepen. Daarom is besloten om dit jaar met een vernieuwd 
concept te werken. Op 29 september vond dit voor het eerst 
plaats. De kleutergroepen zongen allemaal een liedje en 
vertelden iets over de ‘dit-ben-ik-tas’. Daarnaast werden de 
nieuwe mediatoren en de nieuwe leerlingenraad voorgesteld 
en kregen de eerste kinderen hun certificaat van de 
Joggingclub. Het was een geslaagde viering en in de groepen 
gaan we nu nadenken over een nieuwe naam die hierbij past.  
 
VOORSTELLING CULTUURPLUSWEEK 
Op 21 oktober bent u van harte welkom om bij het wegbrengen 
van de kinderen een kijkje te nemen bij onze tentoonstelling in 
de hal ‘Giga-Groen’. Aan de hand van het thema van de 
Kinderboekenweek, gaan we in elke groep aan de slag om iets 
moois te maken voor deze tentoonstelling. We zien u graag bij 
onze tentoonstelling.    
 
NIEUWE LEERLINGENRAAD 
Afgelopen dinsdag is de eerste leerlingenraad van dit 
schooljaar bij elkaar gekomen. De nieuwe 
klassenvertegenwoordigers hebben het gehad over: 
- het planten van bomen door de leerlingenraad op de 
Nationale Bomenfeestdag 
- ideeën voor het maken van vakken om fietsen te parkeren 
- een nieuwe naam voor Breekpunt 
Voor het laatste punt is er meteen een concreet actiepunt voor 
de klas: 
Alle groepen gaan in de klas bespreken wat een goede nieuwe 
naam is voor het Breekpunt. Tijdens de volgende vergadering 
van de leerlingenraad wordt dit besproken en wordt er een 
nieuwe naam gekozen. 

We vinden het fijn dat alle leerlingen via de leerlingenraad hun 
stem kunnen laten horen in de school. 

 
STICHTING LEERKANSEN 
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële 
redenen niet meedoen aan schoolactiviteiten die voor hun 
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Stichting Leerkansen Zeist 
wil deze kinderen op school volledig mee laten doen! Stichting 
Leerkansen Zeist helpt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 
om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten van hun school. Wanneer de school heeft 
vastgesteld dat de aangevraagde vergoeding noodzakelijk is en 
wanneer de adviseur van de beroepsorganisatie heeft 
vastgesteld dat de financiële situatie van de ouders 
ontoereikend is om de schoolkosten te betalen, dan neemt de 
Stichting Leerkansen Zeist de kosten voor haar rekening 

Op de website www.Leerkansenzeist.nl kunt u meer informatie 
vinden of een aanvraag indienen.  

DE KINDERBOEKENWEEK GAAT VAN START…                                   
… in de Bibliotheek!  
Ga mee op avontuur in de natuur bij de 
bibliotheek! Volg een creatieve 
workshop, maak je eigen Gi-Ga-Groen-
lichtgevend-beestje bij Robokids en 
geniet van de voorstelling ‘In een Groen 
Groen Groen Groen Knollen 
Knollenland’. En dat allemaal gratis!   
Bibliotheek Zeist: zaterdag 8 oktober 10.30-12.30 uur  
Bibliotheek Bunnik: vrijdag 14 oktober 15.00-17.00 uur  
Bibliotheek Bilthoven: woensdag 12 oktober 15.15 – 16.00 uur 
4-12 jaar / Gratis (voor sommige workshop moet je je vooraf 
aanmelden)  
Meer informatie en aanmelden: 
www.kunstenhuisidea.nl/kinderboekenweek.  
 
 … in Theater Figi!  
Op zondag 10 oktober vindt in Theater Figi het 
Kinderboekenfeest plaats. Volg een workshop van bekende 
kinderboekenschrijvers en illustratoren zoals Jozua Douglas (De 
verschrikkelijke badmeester), Michael Reefs (De 
Tempeljagers), Mylo Freeman (Prinses Arabella) en Loes 
Riphagen (Coco kan het!). Geniet ook van de show ‘Pfff’ van tg 
Graasland!   
Zondag 9 oktober   
12.00 en 14.00 uur / €7,50 / 4-12 jaar  
Meer informatie en ticketverkoop:  
www.kinderboekenfeestzeist.nl.  



 

 
 
 
 

… op school!  
En natuurlijk wordt er op school ook 
stilgestaan bij de Kinderboekenweek 
met leuke activiteiten en een hoop 
(voor)lezen. Thuis alvast in de sfeer komen? Zoek via YouTube 
op ‘Gi-ga-groen’, zet het themanummer van Kinderen voor 
Kinderen aan, een zing en dans lekker mee!   
 
 … bij de boekhandel!  
Tijdens de Kinderboekenweek krijg je bij aankoop van €12,50 
aan kinderboeken het kinderboekenweekgeschenk 
‘Waanzinnige boomhutverhalen’ van Andy Griffiths en Terry 
Denton helemaal gratis! Ook kun je voor €8,25 het 
prentenboek ‘Egalus’ van Marije Tolman kopen.                                            
 
Veel plezier tijdens de Kinderboekenweek! 
 
KINDERBOEKEN VOOR HET AZC 
Vorig jaar hebben de leerlingen van De Kameleon boeken 
ingezameld voor de 500 vluchtelingen in het AZC Huis ter Heide 
– dat was een groot succes! De mensen waren heel blij met 
jullie boeken. Alle Afghaanse kinderen gaan inmiddels naar 
school, en ook de volwassenen gebruiken de boeken om 
Nederlands mee te oefenen. Heel graag zouden we de 
inmiddels lege kasten weer aanvullen. Zouden jullie weer 
(kinder)boeken kunnen meenemen? Deze kunnen in de hal 
worden ingeleverd.  
Alvast bedankt! 

 
 
NIEUWS VANUIT KIND&CO 
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.  Teamrecruiters 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: 
Pedagogisch Medewerker BSO Spelonk (24-30 uur) 
Pedagogisch Medewerker BSO Spelonk (17 uur) 
 
DEN DOLLYWOOD ZOEKT VRIJWILLIGERS 

 
Filmhuis Den Dollywood is onlangs haar vijfde jaar in gegaan. 
Het filmhuis is een vrijwilligersproject van inwoners uit Den 
Dolder. We krijgen steeds meer bekendheid in Den Dolder, 
Bilthoven en omgeving. Voor een klein bedrag kun je genieten 
van bijzondere en vermakelijke films in de gerenoveerde 
bioscoopzaal in het voormalig hoofdgebouw van de Willem 
Arntsz Hoeve. Misschien ben je er al eens geweest, misschien 
nog niet? We nodigen je graag uit om een kijkje op onze site 
(www.dendollywood.nl) te nemen en om eens langs te komen. 
 
Naast dat we het leuk zouden vinden als je ons bezoekt hebben 
we ook altijd behoefte aan vrijwilligers. Zeker aan ouders met 
kinderen in de wat jongere leeftijden die goed passen bij de 
films die we op de zondag programmeren. Maar ook voor de 
vrijdagen en de diverse commissies kunnen we wel hulp 
gebruiken zoals voor communicatie, programmering etc. Stuur 
daarvoor een mail naar filmhuisdd@gmail.com. 
 
Hoe dan ook is het een goed idee om je in te schrijven op onze 
nieuwsbrief. Het inschrijfformulier vind je hier: 
https://dendollywood.nl/info-contact/. Je krijgt dan kort voor 
een filmweekend een mail met de programmering voor dat 
weekend. Zo mis je nooit meer een film. Ook kunnen we je dan 
bereiken als er extra voorstellingen worden gepland of er een 
voorstelling onverwacht niet door gaat. 
 
 Op de site vind je ook alle informatie over onze voorstellingen 
en de locatie van het filmhuis. 
  



 

 
 
 
 

HULP PROFIELWERKSTUK 
Normaliter proberen we de reclame in de nieuwsbrief beperkt 
te houden, maar voor een oud-leerling maken we graag een 
uitzondering. Mees Kooistra zoekt leerlingen uit groep 6 en 7 
voor zijn profielwerkstuk. Zie onderstaande oproep.  

Beste ouders/verzorgers,  
 
Reeds zijn wij gestart met ons profielwerkstuk waar wij ons 
bezighouden met de ontwikkeling van leerlingen met adaptief 
onderwijs. Wat is adaptief onderwijs? Kort uitgelegd is het 
onderwijs die aanpast op het leerniveau van de leerling. 
Naarmate er meer opdrachten goed worden gemaakt, wordt 
de moeilijkheidsgraad verhoogd andersom idem dito. Wij 
willen dit toepassen in de vorm van 'rekentuinen' een leuke en 
veelzijdige online methode die adaptief leren toepast op 
rekenen. Ik (Mees Kooistra) heb zelf op De Kameleon gezeten 
vroeger en het leek mij erg leuk om deze proef op mijn oude 
basisschool uit te voeren. Dit houdt in dat wij graag met 
leerlingen uit groep zes of zeven één uur per week willen 
oefenen met rekentuinen. Na 2 maanden kijken wij of het 
rekenniveau ook wel echt is verbeterd. Dit gaan wij doen door 
middel van een test vooraf en achteraf, dan kijken we of ze op 
de test achteraf ook beter gescoord hebben dan eerst. Verdere 
details en contact zouden we graag via de telefoon doen. 
 
Alvast dank voor uw reactie en we hopen dat jullie dit ook een 
leuk idee lijkt. 
 
Vriendelijke groet, 
Mees Kooistra en Vincent van der Gun 
Christelijk lyceum Zeist 
Tel: 0615464888 
 
 
UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Leerkracht: “Als je je tanden niet goed poetst, 
worden je tanden geel.” 
Leerling: “Maar dat is toch niet erg? Geel is 
een heel erg mooie kleur!” 
 
Van een ouder: 
Ouder: “Vanavond eten we wraps.” 
Kind: “Oh, net als van de spin, die woont ook in een wrap!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN DE KAMEEL 
 

 


