
 
 
 
 

VOORWOORD 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Na de vakantie mochten we als team starten met een 
studiedag. We kregen een cursus over effectieve instructie, 
hebben samen gekeken naar de mogelijkheden voor een 
nieuwe methode wetenschap en techniek en de onderbouw 
ging verder met hun cursus over o.a. beredeneerd 
kleuteronderwijs. Een dag waarin werd geleerd, gelachen en de 
nodige inhoudelijke discussies werden gevoerd. Een dag die 
past bij de missie van De Kameleon om samen te leren, spelen 
en ontwikkelen. Het heeft ons weer geïnspireerd voor de 
komende periode. In deze nieuwsbrief nemen we u mee in alle 
mooie zaken die weer op de planning staan.  
 
Met vriendelijke groet, 
Marlies Bakker 
Directie De Kameleon 
 

MEDEWERKERS 
Kimberly deelde dinsdag fantastisch nieuws in de klas. Ze is 
zwanger van haar eerste kindje. De baby wordt in mei verwacht 
en vooralsnog voelt Kimberly zich goed. We wensen Kimberly 
en haar partner heel veel plezier met alle voorbereidingen. 
 
Wilbert geniet momenteel nog van zijn ouderschapsverlof. 
Alles gaat goed thuis en ze wennen aan het ritme en leven met 
Bram. Op 24 november zal Wilbert weer op De Kameleon 
starten.  
 

Heidi heeft de Camino met succes gelopen en is inmiddels weer 
veilig thuis. In Parro zal ze volgende week iets delen over dit 
avontuur. Vanaf volgende week maandag zullen we Heidi weer 
op De Kameleon verwelkomen.  
 

ARBEIDSMARKT 
We zijn blij dat we een mooi en voltallig team op De Kameleon 
hebben werken en tegelijkertijd merken we de krapte op de 
arbeidsmarkt  bij het regelen van invalleerkrachten. Zowel bij 
de Stichting als in de MR blijven we ideeën bespreken om goed 
met de huidige krapte om te gaan.  
 
Via deze weg wil ik u graag bedanken voor al het begrip en de 
waardering die we tot dusver hebben ontvangen. We 
realiseren ons dat deze wijzigingen ook voor u onzekerheden 
met zich meebrengen en proberen u hier zo goed mogelijk over 
te informeren.  
 
Ook bedank ik graag het team voor hun flexibiliteit en soms ook 
extra werkdagen. Hun rooster wordt soms op het laatste 
moment nog gewijzigd. We zijn trots op ons team.  

TALENTENATELIER  
Het volgende talentenatelier valt voor de bovenbouw op 25 

januari en 1 februari. Voor de middenbouw valt deze op 27 

januari en 3 februari. De tijden van de lessen zijn van 12:45-

13:45. De vorige keer zijn er voor de middenbouw een aantal 

interessante workshops gegeven door leerkrachten en ouders.  

 

Vindt u het leuk om op deze data een workshop te verzorgen 

(of te herhalen) en uw talent te delen? Denk hierbij aan breien, 

debatteren, programmeren, filosoferen, muziek maken, een 

andere taal leren, de natuur ingaan, een sport beoefenen, van 

alles is mogelijk. U kunt ook een workshop geven als uw kind 

niet in de desbetreffende bouw zit. Kinderen mogen zelf kiezen 
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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. 
4 t/m 11 november Week van de Mediawijsheid 

11 november Sint-Maarten 

24 november NIO leerjaar 8 

28 november t/m 2 
december 

Ouder- en kindgesprek 

5 december Sinterklaasviering, leerlingen 
om 12.00 vrij 

6 december Studiedag, alle leerlingen vrij 

 
 



 
 
 
 

welke workshop ze willen volgen. Op school is materiaal 

aanwezig. Als u, mits de kosten beperkt zijn, materiaal moet 

aanschaffen kunt u dit declareren. 

 

Om tijdig te kunnen bepalen of het talentenatelier doorgang 

kan vinden, ontvangen we aanmeldingen graag voor de 

kerstvakantie. U kunt bij de leerkracht laten weten welke 

workshop u wilt geven en hoeveel kinderen u ongeveer kunt 

begeleiden.  

 

JOGGINGCLUB 
Met veel enthousiasme wordt er op woensdagochtend door 

leerlingen (en ouders) van de school deelgenomen aan de 

joggingclub.  

 

Bij het Talentenfeest (voormalige Breekpunt) ontvangen 

leerlingen hun certificaat bij een behaalde mijlpaal. Zo 

ontvingen dinsdag 14 kinderen een certificaat voor de 10 of 25 

kilometer.  

 

In de onderliggende tabel ziet u het aantal kilometers dat een 

leerjaar of de toploper van een leerjaar tussen het vorige 

Talentenfeest en dit Talentenfeest in heeft gelopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn trots op alle leerlingen en het mooie is dat leerlingen 

op elke moment nog kunnen instromen. Elke woensdag zijn ze 

van harte welkom om 08:00 uur op het voetbalveld om 

kilometers hard te lopen of te wandelen.  

 

NIEUWE MEDIATOREN 
Elk jaar kunnen leerlingen uit groep 7 zich aanmelden voor de 

cursus om mediator te worden. Dit jaar was het aantal 

aanmeldingen zo hoog dat geloot is wie de opleiding mocht 

gaan volgen. Alle leerlingen hebben de cursus met succes 

afgerond en zijn per direct mediator. Dit betekent dat zij in de 

pauzes worden ingeroosterd als mediator en bij conflicten, 

volgens een geleerd stappenplan, tot een oplossing proberen 

te komen. De mediatoren uit groep 8 blijven hun taak ook dit 

jaar vervullen en kunnen de nieuwe mediatoren van goede 

raad voorzien. Gefeliciteerd, nieuwe mediatoren! 

 

BOMEN PLANTEN VOEDSELBOSJE 
Op de hoek van de Schroeder van der Kolklaan en de Willem 

Arntszlaan verrijst op woensdag 16 november 2022 een nieuw 

natuurgebiedje. Eerder dit jaar heeft de gemeente Zeist al een 

bloemenweide aangelegd, en op 16 november komt daar ook 

een voedselbosje en een moestuin bij. 

 

Het voedselbosje is een klein bosje waar dertig verschillende 

soorten planten groeien waar je van kunt eten: bomen, 

struiken, kruiden, klimplanten en bodembedekkers. Door het 

voedselbosje leren kinderen op een uitdagende en 

vernieuwende manier hoe voedsel groeit en waarom dit goed 

is voor de natuur, het klimaat en jezelf. 

 

Vanaf maandag 14 november beginnen de werkzaamheden en 

gaan de hoveniers van de van Ginkelgroep aan de slag om de 

oude moestuinbakken af te voeren, de bodem voor te bereiden 

en alvast het hekwerk te plaatsen. Op 16 november gaan de 

bomen en struiken van het voedselbosje de grond in. Van 12:30 

tot 14:00 planten een aantal leerlingen van de Kameleon het 

voedselbosje aan. Vanaf 14:00 zijn ouders en kinderen van 

harte welkom om even te komen kijken en samen wat te eten 

en te drinken. 

 

Initiatiefnemers Jurryt Zwerver en Daan Bleichrodt gaan het 

voedselbosje en de moestuinbakken samen met het 

leerkrachtenteam van de Kameleon onderhouden. Vindt u het 

leuk om een uurtje per maand mee te helpen met het 

onderhoud? Stuur dan even een mailtje naar Daan Bleichrodt 

(d.bleichrodt@ivn.nl). 

 

GEZONDE TRAKTATIES  
 Weet u niet zo goed wat uw kind kan trakteren op zijn/haar 
verjaardag? Hier een leuk idee van de afgelopen maand: 
 

 
Louve uit groep 4 heeft heerlijke zonnige mandarijnen 
uitgedeeld. 
 

LAMPIONNEN KNUTSELEN 
De onderbouw (groep 1 t/m 3) maakt in de klassen een lampion 
voor de optocht van Sint Maarten. De ouders van deze 
leerlingen zijn van harte uitgenodigd om vrijdag 11 november 
om 13.50 uur al een voorproefje te zien op het schoolplein. 
Voor de groepen 4 t/m 8 is het maken van een lampion 

Gelopen km 

per leerjaar:   

Toploper  

per leerjaar:   

Kleuters 26,5 Vince R 4,75 

Leerjaar 3 5,25 Kars D 5 

Leerjaar 4 9,25 Twan S 2,25 

Leerjaar 5 45,75 Ilse A 11,25 

Leerjaar 6 27,5 Sasha R 11,25 

Leerjaar 7 48,25 Sara H 13 

Leerjaar 8 43,25 Jens S 14,5 

mailto:d.bleichrodt@ivn.nl


 
 
 
 

optioneel in de klas. We delen graag 2 ideeën om eventueel 
thuis een lampion te maken. Vrijdagmiddag van 14:45-16:15 is 
er in de Kameel voor kinderen van 8 t/m 12 jaar ook de 
gelegenheid om te knutselen aan een lampion. Een stokje met 
lampje graag zelf regelen. 
 

SINT MAARTEN-OPTOCHT 

 

Wanneer: 11 november 

Hoe laat: 16.30 uur 

Waar: Basisschool De Kameleon, IKC De Schilden 

 

We starten met een korte voorstelling verzorgd door ouders 

van De Kameleon. Daarna lopen kinderen onder 

verantwoordelijkheid van hun ouder(s)/verzorger(s) de 

optocht. Wij zorgen voor verkeersregelaars. We lopen via het 

tunneltje naar de Albert Heijn. De kinderen krijgen hier iets 

lekkers. Daarna kunnen de kinderen samen met hun ouders 

langs de deuren gaan. 

 

WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID 
De Week van de Mediawijsheid heeft als 
thema 'Like en Cancel', en gaat over het 
stimuleren van sociaal gedrag online. Met 
een like geef je een positieve reactie op 
video’s, berichten of reacties van anderen. Maar niet elke 
online interactie is leuk en soms gaat het mis. We begrijpen 
elkaar verkeerd en met de veiligheid van een scherm tussen ons 
in, is een nare reactie zo geplaatst. Zowel op school als thuis is 
het belangrijk om hierover in gesprek te gaan. Kijk op 
www.weekvandemediawijsheid.nl voor tips! 
 
En ook op de website van Mediasmarties staan tips voor thuis: 
https://www.mediasmarties.nl/weekvandemediawijsheid/ 
 

NIEUWS VANUIT DE OLV 
Muziek, Zingen, Dans, Spel, Musical, Drama. 

Vindt uw kind dit leuk? Dan is hier de uitgelezen mogelijkheid! 

 

Er is een gezinsviering in de OLV Bilthoven op kerstavond 24 

december om 18:00. Een gezinsviering speciaal voor kinderen 

maar bovenal ook dóór kinderen. Het kerstverhaal zal door 

kinderen worden uitgebeeld en ondersteund worden door een 

kinderkoor. Koorrepetities en de uitvoering gebeuren door een 

professionele dirigent. Repeteren begint na de herfstvakantie. 

Waar: OLV 

Wanneer: waarschijnlijk dinsdag na school 

Hoe vaak: in principe elke week 

 

Het kerstspel wordt ook begeleid. Oefenen begint ook na de 

herfstvakantie. 

Waar: OLV 

Wanneer: misschien na de koorrepetitie, misschien af en toe 

op een zaterdag 

Hoe vaak: nog te bepalen. 

 

Kinderen die in het koor zingen krijgen, als 

ze dat willen, in principe ook een rol in het 

kerstspel. 

 

Of uw kind nu in groep 8 of in groep 1 zit (kerstengeltjes hebben 

we altijd nodig), of uw kind gedoopt is of kerkelijk of niet, het 

maakt niet uit: iedereen is welkom. Het enige dat telt is 

enthousiasme. 

 

Neem contact op met Arjan Lammers van de Werkgroep 

Gezinsviering OLV: arl5@hotmail.com.  

Deze geheel verzorgde activiteit is geheel gratis. 

 

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR 
Door de torenhoge inflatie en de hoge 
energieprijzen kunnen steeds meer 
ouders/verzorgers helaas de sport- of 
cultuurdeelname van hun kinderen niet 
meer betalen. Mogelijk betreft dit ook uw 
kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil 
en kan ervoor zorgen dat kinderen in deze situatie gewoon 
kunnen blijven meedoen. Als u de contributie of het lesgeld op 
dit moment niet meer kunt betalen, onderzoek dan vooral of 
het Jeugdfonds ook uw kinderen kan steunen. 
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt voor kinderen en 
jongeren de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen 
zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een 
instrument. 
 
Hoe werkt het? 
De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een 
intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, 
buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal 
wijkteam die het gezin kent; 
De intermediair doet, in overleg met het gezin, een aanvraag; 
Binnen 3 weken is bekend of de aanvraag goedgekeurd is; 
Na goedkeuring kun het kind zich aanmelden bij de sport- of 
cultuuraanbieder; 
Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan 
de aanbieder. Ouders/verzorgers ontvangen zelf geen geld. 
Wist u dat er ook een aanvraag kan worden gedaan voor 
bijvoorbeeld schoolspullen of een verjaardagsbox? Ga naar 
samenvoorallekinderen.nl. 
 
Zo vindt u een intermediair: 
Een intermediair is bijvoorbeeld de juf, meester, 
buurtsportcoach, vrijwilliger Leergeld, schuldhulpverlener of 
medewerker sociaal wijkteam. Kunt u geen intermediair 

www.weekvandemediawijsheid.nl
https://www.mediasmarties.nl/weekvandemediawijsheid/
mailto:arl5@hotmail.com


 
 
 
 

vinden? Neem dan contact op met het Jeugdfonds bij u in de 
buurt. Zij kunnen u verder helpen: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl/utrecht 
 

TYPECURSUS 

 
Schrijven: een superbelangrijke basisvaardigheid. Op de 
basisschool wordt er veel aandacht aan besteed. Terecht. 
Typen is een vorm én verlengstuk van schrijven en een 
onderdeel van digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid is 
tegenwoordig belangrijker dan ooit. Daarom gunnen wij ieder 
kind schrijfvaardigheid én typevaardigheid, zodat ze de ICT-, 
taal- en studievaardigheden ontwikkelen, die zo hard nodig zijn 
in deze digitale wereld. 
Leerlingen krijgen op school de digitale tools aangereikt: 
laptops, Chromebooks en tablets. Maar de  
vaardigheid om met die tools te werken zijn veel belangrijker. 
Zodra een kind de weg weet op het  
toetsenbord, leert wat een fijne en gezonde werkhouding is én 
snel kan werken in programma’s als  
Google Docs, Word en Online, dan is dat kennis voor het leven. 
En: het bespaart je kostbare onderwijstijd. De computer als 
leermiddel en typevaardigheid als leervoorwaarde voor digitale 
geletterdheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voordelen op een rij 
Blind typen bespaart (onderwijs) tijd. 
Typevaardigheid is niet alleen handig in het onderwijs, maar 
ook in het werkveld. Kinderen, die met tien vingers kunnen 

typen, zijn beter in het beantwoorden van vragen op de 
computer. 
Typevaardigheid valt onder Nederlands, ICT-vaardigheden én 
schrifteducatie: drie vliegen in één klap. 
 
De kwaliteit van TypeApp 
TypeApp staat voor kwaliteit. De cursist krijgt de begeleiding 
waar hij recht op heeft. 
Bij zowel de klassikale als de online typecursus met begeleiding 
krijg je individuele begeleiding van vakkundige en enthousiaste 
vakdocenten. Hierdoor onderscheiden wij ons in kwaliteit. 
 
De TypeApp: 
• Verbetert jouw spelling en woordenschat. 
• Past zich automatisch aan niveau en typesnelheid. 
• Extra ondersteuning bij dyslexie of ander leerprobleem. 
• Persoonlijke begeleiding als het even tegenzit. 
• Uniek score- en rapportagesysteem 
• Diplomagarantie. 98% van de cursisten slaagt in één keer. Kijk 
op www.typeapp.nl voor aanmelden of meer informatie. 
 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
Leerkracht groep 1-2 op een mistige dag: “Wat 
voor weer is het vandaag?” 
Leerling: “Het is misselijk weer!”  
 

Dorstige leerling: “Juf, ik heb een droge 

buik!”  

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/utrecht
www.typeapp.nl


 
 
 
 

VACATURES 
Klik op de vacature voor een grotere versie. 
 
 

 
 
 
 

https://www.hetsticht.nl/bestanden/717/2022-09-28-Vacature-Directeur-Montinischool.pdf
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