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Nieuwsbrief met Kidspagina iedere vier weken 
Dit schooljaar ontvangt u iedere vier weken een nieuwbrief in plaats van 4 keer per jaar. 
De schoolkrant komt te vervallen. Wel zorgen steeds twee groepen voor een Kids pagina’s 
in de nieuwsbrief. Wij vinden het belangrijk ouders goed te informeren. Mist u informatie, 
stuur dan een mail naar Rob van der Mark. Vanaf januari 2019 zullen wij een nieuwe 
website ontwikkelen die u sneller en meer informatie geeft. Een paar maanden na de 
introductie van de nieuwe website, zullen wij de bij de website behorende app lanceren.  
 
Schooljaar goed begonnen 
Het nieuwe schooljaar is al weer vier weken oud. Dit schooljaar hebben wij ongeveer 
evenveel leerlingen als bij het begin van het vorig schooljaar. Er is nog voldoende plaats 
voor nieuwe leerlingen. Er zijn drie enthousiaste collega’s dit schooljaar gestart. In groep 
Goud is Michelle Planken begonnen. Daisy Dupon is in groep Oranje en Liesbeth 
Mandemaker is in Violet gestart. Liesbeth Mandemakers helpt kinderen die extra 
ondersteuning bij het leren nodig hebben.  
Wij zijn dit schooljaar weer van alles van plan. Maandelijks zullen wij u hierover 
informeren.  
 
Inloopochtenden 
De eerste inloopochtend op 17 september was een groot succes. Eén keer per maand 
kunt u op wisselende dagen in de klas van uw kind kijken. Doel van deze ochtend is om te 
zien waar uw kind mee bezig is op school. De leerkrachten zullen wat werk van uw kind 
neerleggen. Uw zoon of dochter kan dan vertellen hoe daarmee gewerkt wordt. Om de les 
niet teveel te verstoren gaat u op deze ochtenden om 8.20 uur met uw zoon of dochter 
naar binnen. Uiterlijk 8.45 uur verlaat u dan de klas. Daarna staat er vanaf 8.45 uur tot 
ongeveer 9.30 uur in de personeelskamer koffie en thee klaar. U kunt dan nog even met 
elkaar in gesprek. Rob van der Mark, Nettie Meijer, Mariska Haringa en/of Meta van Liere 
zijn dan ook in de buurt voor eventuele vragen.  
De volgende inloopochtenden zijn op: 
• Dinsdag 16 oktober 2018 
• Woensdag 21 november 2018 
• Donderdag 20 december 2018 
• Vrijdag 25 januari 2019 
• Maandag 4 maart 2019 
• Dinsdag 2 april 2019 
• Woensdag 15 mei 2019 
• Donderdag 27 juni 2019 
 
Ouderkamer 
Woensdag 12 september is onze ouderkamer begonnen. De aanwezige ouders waren 
enthousiast. Kom gerust langs op woensdag vanaf 8.45 uur.  De inloop is al vanaf 8.30 
uur. Brengt u uw kind op school dan kunt u natuurlijk gelijk naar de ouderkamer.  
 



Judo onder schooltijd 
Dit schooljaar is de organisatie van de judolessen gewijzigd. De groepen Groen, Oranje, 
Geel, Violet, Rood, Blauw en Goud krijgen in de loop van het schooljaar vijf judolessen 
aangeboden van Rob Hoogendijk in groepen van maximaal 8 leerlingen. De lessen vinden 
plaats op maandag in ‘t Ei. Als de groep van uw zoon of dochter aan de beurt is, krijgen 
ouders daar vooraf een brief over. Wij beginnen bij groep Groen. De laatste les mogen 
ouders komen kijken. Alle kinderen doen mee. ouders hoeven niet te betalen. Rob 
Hoogendijk wordt vanuit de ouderbijdrage betaald. Heeft een kind een judopak dan mag 
dat mee naar school. Op school zijn ook genoeg judopakken. Wil een kind geen judopak 
aan dan mag er ook in eigen sportkleding meegedaan worden. Belangrijk is wel dat het 
shirt lange mouwen heeft. Na de laatste les krijgen ouders een kennismakingsaanbod van 
Tino Hoogendijk Sport & Fitness in de Blois van Treslongstraat 151 in Vlaardingen.  
 
Kooklessen 
Op maandag 24 september starten vier enthousiaste ouders met kooklessen aan groepjes 
van maximaal vijf leerlingen. De kooklessen vinden op maandagmiddag en vrijdagmiddag 
plaats. Wij beginnen bij groep Wit. De oudere kinderen komen als laatst aan de beurt. Zij 
hebben immers als eerste Judo.  
 
Jubileum Meta van Liere en Rob van der Mark  
Meta van Liere werkt 25 jaar in het onderwijs en Rob van der Mark 40 jaar. Dit is wel een 
feestje waard. Meta werkt al 25 jaar op De Kameleon. De eerste 18 jaar op De Albert 
Schweitzerschool. Deze school is 7 jaar geleden opgegaan in De Kameleon. Op 20 
september hebben zij dit met het team gevierd. Rob van der Mark heeft in de 40 jaar 
meerdere banen in het onderwijs gehad.  
 
Judith Joppe steeds meer op school 
Judith Joppe is steeds meer in de school te vinden. Vanaf 1 oktober werkt zij samen met 
Marijke van Slooten in groep Blauw en geeft zij extra hulp in groepen. Eind oktober is zij 
weer volledig hersteld en inzetbaar.  
 
Mirjam Stewart, Marcello Stewart en Josephine Keulaerds 
Per 1 oktober gaan Mirjam Stewart, Marcello Stewart en Josephine Keulaerds onze school 
verlaten. Josephine Keulaerds kan een volledige baan als orthopedagoog krijgen in 
Dordrecht. Mirjam Stewart gaat verhuizen buiten de regio en heeft daar een baan 
gevonden. Marcello Stewart, haar man organiseerde iedere ochtend vanaf 8 uur als 
vrijwilliger het voetbal. Hij stopt daar op 1 oktober ook mee. Mirjam Stewart (en Marcello 
Stewart) werkte als invaller op onze school. Zij zou toch na het herstel van Judith Joppe 
vanuit de invalpoole ingezet worden op een andere school. 
 
Wij bedanken hen voor hun inzet op De Kameleon. De collega’s nemen op een leuke 
manier afscheid van hen.  
 
Voetbal voor schooltijd 
Vanaf 1 oktober kan er voor schooltijd niet meer gevoetbald worden. Dat is jammer, maar 
door de verhuizing van Marcello Stewart is er geen begeleiding meer. Wij vragen bij deze 
ouders van kinderen die ’s ochtends vroeg naar school komen om te voetballen, hun zoon 
of dochter later van huis te laten gaan. Vanaf 8.20 uur gaat de deur open. Dat is een goed 
moment om op school te zijn. Eerder is niet nodig.  
 
Ouderraad 
Op 18 september 2018 heeft de ouderraad voor het eerste vergaderd. Er zijn zeven 
ouders die actief bij de school betrokken zijn en de school willen helpen bij het organiseren 
en uitvoeren van allerlei activiteiten. Wilt u aansluiten, stuur dan een mail naar Rob van 
der Mark. 
 
 



 
Zoon voor juf Maud 
In de zomervakantie is de zoon van juffrouw Maud geboren. 
Hij heet Jip. Wij wensen de juf, haar echtgenoot, Gijs en Jip 
veel geluk en gezondheid met elkaar. 
 
 

 
Schoolvakanties en roostervrije of studiedagen 2018 – 2019 
Roostervrije dag leerlingen vrij  ma 08-10-2018 
Herfstvakantie ma 22-10-2018 t/m vr 26-10-2018 
Roostervrije dag leerlingen vrij vr 21-12-2018 
Kerstvakantie ma 24-12-2018 t/m vr 04-01-2019 
Roostervrije dagen leerlingen vrij vr 01-02-2019 t/m  ma 04-02-2019 
Voorjaarsvakantie ma 25-02-2019 t/m vr 01-03-2019 
Meivakantie (incl. Paas- 
weekeinde, Koningsdag)  vr 19-04-2019 t/m vr 03-05-2019 
Hemelvaartvakantie do 30-05-2019 t/m vr 31-05-2019 
Pinksteren ma 10-06-2019 
Roostervrije dagen leerlingen vrij ma 17-06-2019 t/m vr 21-06-2019 
Roostervrije dag leerlingen vrij vr 19-07-2019 
Zomervakantie ma 22-07-2019 t/m vr 30-08-2019 
 

Nieuws uit groep Wit 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Groep Wit 
is hard aan 
het werk !! 

Kijk maar 
eens hoe 
zelfstandig 
wij al 
werken. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenspelen, 
samen 

opruimen 

Met 3 kinderen van groep 
Wit en 2 ballerina’s uit 
groep Paars, vrijdag 

danslessen van Kade 40. 



Nieuws uit groep Paars 
Groep Paars is gestart met het leren lezen. Ze zijn super enthousiast! Om de 3 dagen 
leren ze een nieuw woord en een nieuwe letter. 
Tijdens de rekenles oefenen we met het schrijven van de cijfers. Ze hebben al geleerd te 
tellen in groepjes en ze rekenen al met geld! Jammer dan het geen echt geld is! 
Juf Maureen is nu elke dag in groep Paars en helpt de kinderen met extra reken- en 
leesopdrachten. 
Voor de ouders die niet op de ouderavond aanwezig waren herhalen we nog een aantal 
belangrijke zaken: 

 We gaan twee keer per week gymmen. Op dinsdag in de grote gymzaal en op 
vrijdag op school in “Het Ei”. De kinderen kunnen dinsdag hun gymkleding op 
school laten voor de vrijdag. 

 Het is woensdag fruitdag. Het is fijn als u woensdag fruit mee naar school geeft. 

 Geef voor de broodmaaltijd mee wat uw kind lust. Het liefst verdeelt over twee 
bakjes, zodat uw kind weet dat het een voor de ene pauze is en het andere bakje 
voor de andere pauze. 

 Wilt u uw kind elke dag een jas en een tas meegeven. Ook op woensdag een tas. 
Soms gaan er spullen mee naar huis en dan is het fijn als uw kind een tas heeft. 

 Speelgoed mag alleen mee naar school op de speelgoeddag. Dat is meestal de 
vrijdag voor een vakantie. 

 Uw kind heeft een inlogcode meegekregen om thuis op Ambrasoft te oefenen. 

 Het krijgt ook regelmatig leesoefeningen mee. Probeert u thuis veel te oefenen, al 
is het maar 10 minuten per dag. 

 Elke vrijdag krijgt uw kind weer een boek meer naar huis. De eerste weken een 
prentenboek, daarna een leesboek. 

We kijken tijdens de leesles naar een zoekplaat op het digibord. 
De kinderen moeten woorden zoeken met een “s”. 
Een van de kinderen zegt: “Paard”. 
Juf: “Nee, ik hoor geen “s” in paard.” 
Leerling: “O nee! Het is “Horse”!! 
Juf rekent het goed! Knappe kinderen in groep Paars 
 

Nieuws uit groep Zilver 
Groep Zilver krijgt Drama lessen 

Op maandag rond 12 uur, komt er een juffrouw, (mevrouw Stolk) 

die groep zilver drama les geeft. Dit is op 10 september gestart. 

Toen moesten de kinderen een klein beetje toneelspelen! 

17 September, de kinderen hebben een stok met 1 vinger vast 

moeten pakken. Dit deden ze in tweetallen. De kinderen mochten 

niet praten en op een muziekje de stok oppakken. Ze moesten er 

bepaalde handelingen mee doen. Over het stokje heen stappen, 

onder het stokje door, zonder de stok te laten vallen. Emotie was 

ook een onderdeel. Stok gevallen??? Laat zien met je houding dat 

je het per ongeluk 

deed.  De kinderen vonden het erg                               

spannend en leuk. 

 

 

 



Nieuws uit groep Goud 
Het schooljaar is net begonnen en toch alweer in volle gang!  
Langzaamaan hebben we al het schoolwerk weer opgepakt en nu zijn de kinderen 
weer helemaal gewend. We hebben een goede start met elkaar gemaakt!  
In groep Goud hebben we de afgelopen weken veel aandacht besteed aan elkaar 
leren kennen. We hebben kennismakingspelletjes gedaan, maar ook opdrachten 
rondom dit thema zoals het knutselen van de ‘Ik-poster’.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De komende periode wordt er ook nog gewerkt aan groepsvorming. We richten 
ons daarmee op het vormen van een positieve & prettige groep, waarin iedereen 
zich welkom en veilig voelt. Daarom werken we veel samen tijdens de lessen, 
besteden we veel  aandacht aan de omgang met elkaar en doen we gezellige 
activiteiten met elkaar.  
Juf Judith is regelmatig in de klas om groep Goud te ondersteunen. Zij helpt 
groepjes kinderen met bijvoorbeeld extra taal- of rekenopdrachten. We vinden het 
heel fijn om van haar hulp gebruik te mogen maken!  
Tot de volgende nieuwsbrief!  
Groetjes, 
Juf Michelle & groep Goud  
 

Nieuws uit groep Blauw 
In groep Blauw zijn we sinds de zomervakantie heel erg hard aan het werk. 
Bij Begrijpend Lezen behandelen we naast Nieuwsbegrip ook leuke teksten met 
vragen, die de leerlingen al zelf kunnen maken. 
Elke woensdag gaan we samen met juf Mirjam en over een paar weken met juf 
Judith naar het zwembad. We gaan daar samen met de klassen Rood en Goud 
met de bus naar toe.  
Bij Lezen werken we dit jaar met een 
kleurensysteem. Daarbij hebben de klinkers/ 
medeklinkers en enkele en dubbele klanken steeds 
een andere kleur. Dit zorgt ervoor dat het lezen van 
woorden gemakkelijker wordt. Ook heeft juf 
Liesbeth ons hele handige gebaren geleerd om 
klanken te onthouden. 
 



Aan het begin van het 
schooljaar heeft de klas een 
speciale verjaardagskalender 
gemaakt. 
Zo weten we precies wanneer 
iemand jarig is. Iedereen heeft 
een mooi 3D zelfportret 
geknutseld. 
 
 
 

 
In de komende periode gaat groep Blauw naar de bibliotheek. Dit zal gebeuren op 
vrijdag 28 september. 
De Kinderboekenweek start op 3 oktober. We gaan dan heel veel leuke activiteiten 
doen en ook zullen wat leerlingen uit de bovenbouw komen voorlezen in de klas. 
Op 11 oktober is er als afsluiting van deze speciale week weer een boekenmarkt in 
‘t EI. 
 
Groetjes, juf Marijke, Juf Liesbeth, Juf Judith en juf Mirjam   
 

Nieuws uit groep Rood 
Start van een nieuw schooljaar: 
De kop is eraf. Wij zijn met een leuke groep begonnen en zijn veel bezig met Kanjerlessen 
om elkaar te leren kennen en te  kunnen vertrouwen. Juf Marja en juf Evelien hebben er 
veel zin in. Wel is het even wennen om leerlingen van groep 5/6 les te geven in plaats van 
groep 8. 
 
Bibliotheekbezoek 
Op vrijdag 5 oktober gaan wij naar de stadsbibliotheek op de Koninginnelaan om boeken 
uit te kiezen. Iedere leerling mag een leesboek en een informatief boek uitkiezen. Het is de 
bedoeling om iedere 6 weken de boeken te ruilen. 
 

 
 
 
De kanjer lessen zijn weer begonnen  Een half uurtje spelen op de  
                                                                                 vrijdagmiddag is ook fijn! 



 
Kinderboekenweek: 
Op 2 oktober brengen we ook een bezoek aan de bibliotheek maar dan als thema: “De 
Kinderboekenweek”. 
 
 

 
 

Nieuws uit groep Violet 
Hallo allemaal, 

Wat fijn dat het schooljaar weer begonnen is! We hebben dit jaar 2 juffen, juf Daisy en juf 
Marleen. Wij hebben al veel samengewerkt dit schooljaar, met rekenen gingen wij allerlei 

dingen opmeten, met nieuwsbegrip, natuur en taal hebben wij samen de opdrachten 
gemaakt. Dat gaat supergoed! 

     
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook vinden wij het superleuk dat we gym krijgen van meester Diego en meester Dennis 
van VIB. Meester Ruud is namelijk geopereerd aan zijn knie, als u dit leest meester Ruud: 

beterschap! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Knutselen doen wij ook erg graag, dat is altijd even ontspannend na een dag hard werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben veel zin om dit schooljaar veel te leren en natuurlijk ook om het heel gezellig te 
hebben met elkaar. Tot de volgende nieuwsbrief. 

Groetjes van groep Violet! 

Nieuws uit groep Geel 
Ook voor groep Geel is het nieuwe schooljaar weer begonnen. Best spannend zo’n 
nieuw schooljaar, want dat betekent niet alleen nieuwe klasgenoten, maar voor de 
meesten ook een nieuw lokaal en 1 of 2 nieuwe juffen. Omdat iedereen in groep 
Geel er graag een gezellig, maar ook leerzaam schooljaar van wil maken, hebben 
we met elkaar regels opgesteld die ons daarbij helpen.  
We willen … 

- rustig werken. 

- van elkaar afblijven. 

- geen straattaal praten.  

- dat er maar één aan het 

woord is. 

- niet vechten, schelden, 

pesten en geen vervelende 

geluiden en gebaren. 

- bij onze eigen naam 

genoemd worden.   

Daarnaast hebben we ook al heel veel kennismakingsspelletjes en kanjerlessen 
gedaan om elkaar beter te leren kennen en goed met elkaar om te gaan. En dat 
gaat heel goed, want het is heel gezellig in groep Geel en er wordt ook nog hard 
gewerkt! 
Komende periode gaan we beginnen met debateerlessen, ons voorbereiden op 
een aantal toetsen en ons bezighouden met het thema vriendschap – Kom erbij! -  
van de kinderboekenweek. Daarover zullen we meer vertellen in de volgende 
nieuwsbrief. 
Groetjes van juf Hanneke en juf Suzanne 
 

Nieuws uit groep Oranje 
In groep Oranje zijn wij inmiddels aan elkaar gewend. Goed om te zien dat de nieuwe 
leerlingen ook zo snel hun plekje gevonden hebben in onze klas. De kinderen en de juffen 
hebben het echt fijn met elkaar. Het is een gezellige groep kinderen. 
Alle leerlingen in groep Oranje zitten in groep 8. Dit is best spannend. De informatieavond 
van groep 8 is achter de rug. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren. Juf Nettie heeft 
informatie gegeven over het adviestraject voor uw kind. Kon u niet aanwezig zijn, zou u 
dan een afspraak met juf Nettie willen maken om het toestemmingsformulier VO te 
tekenen bij haar? Alvast bedankt.  



 
Binnenkort starten de eerste indrukgesprekken. Een afspraak hiervoor is al met u 
gemaakt, of wordt met u gemaakt. Tijdens deze gesprekken bespreken wij het 
schoolplezier, werkhouding en mogelijkheden van de kinderen. 
Richting de herfstvakantie maakt groep 8 de cito van begrijpend lezen, rekenen en spelling 
en wordt het lezen afgetoetst. Belangrijk dat uw kind de week voor- en de 2 weken na de 
herfstvakantie op school is en geen dokter/ortho/tandartsafspraken heeft als dit mogelijk is. 
Het is vervelend voor uw kind als hij/zij later de toets in moet halen. 
Er wordt super hard gewerkt in groep Oranje. Bij binnenkomst maken de leerlingen elke 
dag een stukje van de weektaak. De juffen geven een tip om goed te plannen, maar dit is 
wel aan de leerlingen zelf. In de weektaak wordt extra rekenen (verhaaltjessommen op 
eigen niveau), spelling herhaling, woordenschatblad, en taal aangeboden. 
Uw kind heeft ook al het eerste huiswerk meegekregen voor taal. Op donderdag 27 
september worden de woorden van taal afgetoetst. Elke dag maar 1 of 2 nieuwe woorden 
leren en de oude woorden herhalen, werkt het beste. 
 
Vorig jaar zijn er nieuwe Wereldoriëntatiemethoden voor aardrijkskunde, geschiedenis en 
biologie aangeschaft. Aan elk vak wordt 3 weken aandacht besteed. Daarna wordt het 
leerblad meegegeven voor de toets. Deze wordt in de 4e week afgetoetst.  
Al het huiswerk wordt in de agenda geschreven. De agenda geven wij elke dag mee naar 
huis en wij vinden het fijn als u daar eens een kijkje inneemt? De agenda moet ook elke 
dag weer mee naar school. Zou u hierop willen letten? Alvast bedankt! 
Dit jaar gaan wij ook weer verder met de Kanjertraining. Wij zijn begonnen met 
kennismakingsspelletjes en vertrouwensoefeningen. De komende periode besteden wij 
aandacht aan: hoe reageer je als je iets niet leuk vindt? Wat doe je als iemand doorgaat? 
Wij oefenen dit met rollenspellen in de klas. Ook het gebruik van sociale media komt aan 
bod. 
Met Topo starten wij met het herhalen van Topo Nederland.(provincies en hoofdsteden) 
De kinderen mogen op school en thuis oefenen op de computer of met hulp van het 
stencil.. De toets maken zij na 1 week oefenen. Na Nederland gaan wij snel door met het 
leren van de landen in Europa. 
Het eerste bibliotheekbezoekje komt er ook alweer aan. De kinderen mogen 1 leesboek en 
1 informatieboek meenemen waar heerlijk uit gelezen wordt. Het zou fijn zijn als de 
kinderen thuis ook nog kunnen lezen? Voor het slapen gaan of zomaar heerlijk op de 
bank? Dit is goed voor de woordenschat en het leestempo. 
Op dinsdag en donderdag is er gym. Regelmatig zijn er kinderen zonder gymspullen. Fijn 
als de kinderen en de ouders hier samen aan willen denken? Gymschoenen zijn ook 
verplicht! 
Tot slot willen wij zeggen dat wij zeer trots zijn op alle kinderen en ouders van groep 
Oranje. Heel fijn dat alle kinderen nu zelfstandig naar binnen kunnen komen. 
Hartelijke groet van juf Daisy en juf Renate. 
 

Nieuws uit groep Groen 
Wij zijn ons druk aan het voorbereiden op de CITO toets die we in oktober al zullen 
maken, omdat we groep 8 leerlingen zijn. Veel oefenen met rekenen en begrijpend lezen 
staat centraal. Ook zijn we bezig om elkaar goed te leren kennen, zodat we op elkaar 
kunnen rekenen. Natuurlijk maken we ook tijd voor andere dingen, zoals: 

 Bodypercussion tijdens de muziek les. Misschien heeft u dit thuis ook al gehoord, 
want dit oefenen we ook tussendoor. 

 Handvaardigheid in het handvaardigheidlokaal. Hier hebben we eerst een heleboel 
vlekken gemaakt (met verf op papier), waarna we onze fantasie hebben gebruikt. 
Zo ontstonden er gezichten, auto's en zelfs de Eiffeltoren.  
 
 
 

 



 

Kinderboekenweek 

Binnenkort is het weer zover: de kinderboekenweek! 

Het thema dit jaar is “Kom erbij!” en het gaat over 

vriendschap. 

Op woensdag 3 oktober zullen we week feestelijk 

openen in de aula en krijgen we ook heel bijzonder 

bezoek……. Schrijfster en Illustratrice Helen van Vliet 

komt op bezoek! 

Zij zal in elke klas een bezoekje brengen en daar 

vertellen, voorlezen en tekenen. 

De hele week zal er aandacht besteed worden aan het thema vriendschap en de boeken 

die daarbij horen. 

Op donderdag 11 oktober sluiten wij de kinderboekenweek 

weer op een bijzondere manier: van  14.00 – 16.00 zal er in de 

aula een boekenmarkt zijn, waar u samen met uw kind kunt 

snuffelen tussen de boeken. Leerlingen uit de bovenbouw 

zullen helpen met de verkoop. Leuk om te weten: De Kameleon 

mag voor 10% van het bedrag wat aan boeken verkocht is, 

boeken uitzoeken voor in de school. 

We hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk ouders, opa’s, 

oma’s, ooms, tantes en buurvrouwen naar de markt komen, 

dus laat het gerust aan anderen weten! 

 

 
De website 
De website van onze school is misschien leuk 
om eens te bezoeken. Er staan leuke foto’s en 
verhalen op over het reilen en zeilen in de 
school. 
Neem eens een kijkje op  
www.kameleon-vlaardingen.nl.   

Veel plezier 
 

 
Schoolfruit 
Ook dit jaar doen we meer mee aan het EU 
Schoolfruit progamma. In week 46 (12 nov t/m 
16 nov) starten de groente- en fruitleveringen. 
De leveringen lopen t/m week 16 (15 t/m 19 
april). Verdere informatie volgt nog.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kameleon-vlaardingen.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiul8akpdDQAhUDVBQKHUdIAp4QjRwIBw&url=http://www.kameleon-vlaardingen.nl/&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNHlllspFoYmZhAu699U_ilT34cClw&ust=1480588812931288


 
Wintertijd 
In de nacht van zaterdag 27 oktober op zondag 28 
oktober begint de wintertijd. De klok wordt dan 1 uur 
teruggezet, van 3.00 naar 2.00 uur. Dat betekent dat we 
een uur langer kunnen slapen. 

 
 



 

 
AGENDA SEPTEMBER 2018 
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Ma 24  

Di 25  

Wo 26  

Do 27  

Vr 28 Blauw: Bibliiotheek klassikaal ruilen 

Za/Zo 29/30  

 
AGENDA OKTOBER 2018 
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 Ma 1 Geel: Bibliotheek klassikaal ruilen 

Di 2 
Violet: Bibliotheek klassikaal ruilen 
Goud: Bibliotheek inz. kinderboekenweek 

Wo 3 
Start Kinderboekenweek 
Zilver: Bibliotheek klassikaal ruilen 

Do 4 
Oranje: Bibliotheek klassikaal ruilen 
Wit: Knuffel mee ivm dierendag 

Vr 5 
Groen: Wiskids 
Rood: Bibliotheek klassikaal ruilen 

Za/Zo 6/7  

Ma 8 Roostervrije dag, leerlingen vrij 

Di 9 
Goud: Bibliotheek klassikaal ruilen 
Informatieavond svl 

Wo 10  

Do 11 Afsluiting Kinderboekenweek met boekenmarkt 

Vr 12 Blauw: naar bibliotheek inz. kinderboekenweek 

Za/Zo 13/14  

Ma 15  

Di 16 Inloopochtend 2 

Wo 17  

Do 18  

Vr 19  

Za/Zo 20/21  

Ma 22  

Di 23  

Wo 24 HERFSTVAKANTIE 

Do 25  

Vr 26  

Za/Zo 27/28 Wintertijd 

Ma  29 Groen: Kijkles judo 

Di 30  

Wo 31  



 
 
 
 

GROEP WIT 

 

GROEP GROEN 



 



 



 



 


