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Vragenlijst sociale veiligheid bij kinderen 
Bij kinderen van de groep 5,6,7 en 8 leeftijd is een vragenlijst sociale veiligheid 
afgenomen. De vragenlijst is door bijna alle kinderen ingevuld. Deze lijst nemen wij elk jaar 
af. Het is belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen en dat wij dit regelmatig 
onderzoeken. 
De kinderen geven de school voor veiligheid een 8,8 (vorig schooljaar was dit een 8,6). Op 
de vraag of ze het naar hun zin hebben op school geven zij de school een 8,1 (Vorig 
schooljaar was dit 8,3). Wij zijn best trots op deze scores. Op alle hoofd beleidsterreinen 
scoren onze leerlingen rond het landelijk gemiddelde. De groene balk is de score van onze 
leerlingen. De zwarte balk is het landelijk gemiddelde. Onze scores worden landelijk 
vergeleken met scores van gewone basisscholen. Voor een speciale basisschool is het 
extra knap als zij rond de landelijke gemiddelden scoren. 
Wat wij leren uit de scores van de kinderen is dat wij m.n. kinderen die angstig en bang 
zijn nog beter moeten ondersteunen. Vorig jaar vonden leerlingen dat leerkrachten te 
weinig optraden als andere kinderen aan hun spullen zaten. Dit is nu juist een sterk punt 
volgens onze leerlingen. 
Deze scores zeggen niet over het welbevinden van individuele kinderen. Wij vertrouwen 
erop dat als een kind zich niet veilig voelt op school u dit aan de leerkracht meldt. Wij 
zullen dan samen met u kijken wat er moet gebeuren. Wilt u het rapport geheel lezen stuur 
dan een mail naar r.vandermark@wijzer.nu. 
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Dank aan de ouderraad en alle 
ouder(s)/verzorger(s) 
Het team wil u bedanken voor de attentie die we 
hebben mogen ontvangen op de dag van de 
leerkracht op 5 oktober 2018. De vlaai smaakte 
heerlijk en de plantjes staan vrolijk door de hele 
school. Dank u wel! 

 
 

 
Ouderkamer 
Elke woensdag is er een ouderkamer. Deze wordt nog wisselend bezocht.  Kom gerust 
langs op woensdag vanaf 8.30 uur. Binnenkort ontvangt u een overzicht met onderwerpen 
die in de ouderkamer besproken worden. U kunt natuurlijk ook zelf onderwerpen 
inbrengen.  
 

 
Inloopochtenden 

De volgende inloopochtend is op 21 november. 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: 
• 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 
 

 
Even voorstellen 

Ik ben Wendy Kreber-van Veen en heb heel veel zin om op de 
Kameleon als orthopedagoog te komen werken. Ik zal samen met de 
leerkrachten en de interne begeleiders jullie kinderen ondersteunen 
als er hulpvragen zijn. 
Privé ben ik getrouwd met Jorn, we hebben twee zoons: Bram van 7 
jaar en Olaf van 5 jaar. Ik vind het erg leuk om op de school van mijn 
jongens te helpen met allerlei activiteiten. We wonen in Schiedam in 
een gezellige wijk waar we veel met vrienden afspreken. 
Na de herfstvakantie zal ik starten op school. Ik ben er op maandag 

en vrijdag. Ik kijk er naar uit om jullie kinderen te ontmoeten en om de gezellige drukte van 
een school weer mee te maken! 
 
 
 

 



 
Ik ben Joan van den Akker en ben als gezinsspecialist verbonden aan SBO 
Kameleon. Ik werk op de volgende dagen: maandag t/m donderdag   
 
Waarom een gezinsspecialist?  
Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. 
Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich 
moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn 
waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar 
soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan 
belemmeren in de toekomst. De school kan dan mij als gezinsspecialist inschakelen. Ik 
ben werkzaam op school en de docenten en ouder(s) kunnen mij om advies of 
kortdurende begeleiding vragen.  
 
Wat doe ik?  
Als ik word ingeschakeld vindt er een gesprek plaats met de ouder(s) en de leerkracht en 
eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. Ik ben er altijd op gericht om 
goed aan te sluiten bij de vragen van het kind, de ouders en school. Ik kijk vooral naar de 
mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een 
adviesgesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. 
Als er aanvullende hulp nodig is organiseer ik een passend aanbod van opvoed- en 
opgroeiondersteuning.  
 
Aanmelding  
Via de leerkracht, intern begeleider of rechtstreeks met mij op telefoonnummer:  
06-27852627. De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geef 
ik na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de intern begeleider.  
 
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.minters.nl  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Schoolvakanties en roostervrije of studiedagen 2018 – 2019 
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 
 
 
 



 
Kanjertraining 
De eerste weken van het schooljaar zitten erop. Alle 
kinderen zijn gewend aan hun nieuwe juffen en aan hun 
nieuwe klasgenoten. Daar moet een klas hard voor werken 
de eerste weken. Daarom hebben we de eerste weken extra 
veel gedaan aan groepsvorming. Dat doen we door 
opdrachten/spelletjes/filmpjes en werkbladen uit de 
Kanjermethode. In iedere groep is gesproken over wat we 
willen om in een fijne groep te zitten. Deze afspraken hangen 
in iedere klas, zodat we er dagelijks aan herinnerd worden. 
 
 
 
 

 
 
Ook zijn in iedere groep 
opnieuw de Kanjerposters 
besproken en weten de 
leerlingen weer wat 
motorgedrag en 
benzinepompgedrag is. 
Misschien is het leuk om 
er thuis eens naar te 
vragen? Of ook over 
onderstaande posters te 
praten? 
 
 
 
 
 
 
 

Als de sfeer in een groep goed is, willen we het zo houden. Als de sfeer in een groep nog 
verbeterd moet worden, willen we daar ook ons best voor doen. Daarom gaan we 
natuurlijk verder met de Kanjertraining aan de kinderen. Ook na de herfstvakantie doen we 
vertrouwensoefeningen, spelletjes, feedbackoefeningen en werken we uit boeken en 
werkbladen. 
Hanneke Klop 
Leerkracht groep Geel en Kanjer coördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Nieuws uit groep Wit 
De afgelopen periode zijn we in groep Wit vooral aan het werk geweest met de 
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar was “kom er bij “, we hebben veel boekjes 
gelezen en vriendschapsbandjes gemaakt. In de school hangt een grote slinger 
met alle kinderen van de Kameleon die elkaar allemaal een hand geven, ook groep 
Wit.   
Eerst heeft groep Wit een aantal weken gedanst met een paar kinderen van groep 
Paars, maar inmiddels dansen groep Wit en alle vriendjes van groep Paars elke 
week samen in een grote groep.  

 
Met de handenboom 
van de 
Kinderboekenweek vol 
vriendenhanden op de                                                                                        
achtergrond ;) dansen                                                                                      
de zeerovers samen                                                                                       
met juf Maaike door de 
gymzaal.                          
 

 
 

 
 

 

En samen het plein schoonvegen. 
Goed bezig groep Wit. 

 

We hebben ook veel gewerkt. 
Vooral binnen het thema herfst  
 Kastanjes pellen en tellen !!!!!  
Herfst blaadjes zoeken en sorteren….. 
 
 
 

 

Groetjes van 
Juf Patricia en juf Ilse 



 

Nieuws uit groep Paars 
De kinderen van groep Paars hebben Kern 1 van lezen afgesloten met een heus diploma! 
Ook de toets van Blok 1 van rekenen is door de kinderen goed gemaakt. De juffen zijn 
trots! In blok 2 oefenen we het klokkijken. We rekenen met geld. We leren tellen in 
groepjes van 5 en 2. 
In drie groepen hebben de kinderen kookles gehad. De eerste groep maakte appelflappen, 
de tweede groep appeltaartjes en de derde groep pizza. Heel de klas mocht proeven en 
het was super lekker! 
Elke vrijdag hebben we nu dansles samen met groep Wit. De danslessen zijn 12 weken 
lang en komen in plaats van de gymlessen op vrijdag. De dansjuf maakt er spannende 
lessen van. Bij de eerste les waren ze boeven die op muziek moesten bewegen door het 
lokaal en dan zogenaamd de laserstralen niet mochten aanraken. In maart gaan we naar 
een dansvoorstelling van het MAAS-theater. 

 
 
 
 
 

 

 

Nieuws uit groep Zilver 
Op dinsdag 16 oktober is groep Zilver 

naar het theater geweest. De kinderen 

vonden het erg spannend en sommige 

kinderen vonden het eng…. 

Wat zou er gebeuren, komt er iemand 

van het toneel af…?  

In het theater, werden we ontvangen 

door iemand die ons zou begeleiden 

naar de zaal. Na even gewacht te 

hebben, samen met de ouders, die ons 

naar het theater gebracht hebben, 

mochten we de kleine zaal van de 

Stadsgehoorzaal (De Harmonie) naar 

binnen.  

We kregen een privé behandeling. We 

waren als groep Zilver helemaal alleen 

in het theater. Dat was echt super! De 

lichten gingen uit en de spanning in de 

zaal steeg. Wat gaat er gebeuren?? De toneelspeler kwam op en het verhaal begon. De 

kinderen hebben ademloos zitten kijken en werden meegenomen in het verhaal. Het was 

ontzettend leuk en grappig. 

 



Waar ging het verhaal eigenlijk over? 

Ivan is veel te groot voor een dwerg! Hij past 

niet op een stoel, niet in zijn huis en zelfs zijn 

kleren zijn te klein. Hij is dol op klassieke 

muziek, maar alle instrumenten van de dwergen 

begeven het onder zijn gewicht.  

In een groot Russisch avontuur gaat Ivan 

opzoek naar zijn ware zelf. Samen met zijn 

nieuwe vrienden Vladimir de koopman, het 

tovervrouwtje Baba Yaga, de vals-zingende 

Vuurvogel en een enorme Neus, komt hij 

erachter dat groot zijn misschien helemaal zo 

gek nog niet is…  

Gedurende de voorstelling leert Ivan dat 

iedereen goede en slechte eigenschappen heeft 

en dat wat een ander verschillend maakt juist heel bijzonder kan zijn.  

https://www.youtube.com/watch?v=00ivLJRES5Y 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=00ivLJRES5Y


 

Nieuws uit groep Goud 
Voor u ligt alweer de tweede nieuwsbriefpagina van groep Goud. De weken van elkaar 
leren kennen zijn voorbij en nu zijn we alweer volop aan het werk! Maar naast al het harde 
werk hebben we ook tijd voor andere dingen:  
 
Dierendag 
Op 4 oktober was het Dierendag in groep Goud! De kinderen mochten hun favoriete 
(dieren)knuffel mee naar school nemen. De knuffels hebben gezellig bij de kinderen 
gezeten en ook heeft iedereen een dierenposter van de knuffel gemaakt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderboekenweek 2018: Kom erbij!  
In de kinderboekenweek hebben we naast activiteiten rondom 
boeken en lezen, ook aandacht besteed aan het thema 
‘Vriendschap’. De kinderen hebben bijvoorbeeld 
vriendschapsarmbanden voor elkaar gemaakt en gesprekken 
gevoerd over vriendschap. Het was een geslaagde 
Kinderboekenweek!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zwemles  

Vanaf de eerste schoolweek zwemmen we wekelijks in De 
Kulk. De kinderen vinden het zwemmen altijd erg leuk en ze 
gaan ook al goed vooruit!  
 
Tot de volgende nieuwsbrief!  
Groetjes, 
Juf Michelle & groep Goud  



 

Nieuws uit groep Blauw 

De herfstvakantie zit er alweer op. Uitgerust gaan we weer hard aan het werk in groep 
Blauw. Er is ook weer veel gebeurd in de groep. 
 
Juf Mirjam is inmiddels verhuisd en juf Judith heeft haar plaats met veel plezier 
ingenomen. Juf Larin die vorig jaar bij ons stage liep in groep Goud komt ons tot december 
nog een keer helpen. Veel kinderen vonden het leuk om haar terug te zien. En de juffen 
zijn blij met een paar extra handen en ogen. 
 

 
De kinderboekenweek is voorbij. Samen met groep Rood hebben we genoten van de 
prachtige illustraties van Mevr. van Vliet, die kwam tekenen in onze klas. We hebben 12 
oktober nog een bezoek gebracht aan de bibliotheek. We moesten allerlei opdrachten 
doen en letters vinden en hebben zo samen de zin gevonden : “Met je vrienden gezellig 
samen naar de bibliotheek”. De leerlingen kregen nog een groot compliment van de 
bibliotheekjuf, omdat ze zo goed hadden gewerkt. Knap, hoor! 
 
Natuurlijk breekt er weer een drukke tijd aan. Sint en Kerst, maar ook krijgen we in 
groepjes van 4 nog allemaal een keer een kookles. Op 26 november begint het 
kunstenplan. Van Kade 40 komt er op de maandagen vier keer een juffrouw ons leuke 
handvaardigheid/tekenlessen geven. Voor de kerstvakantie is er survivalzwemmen. Dus 
genoeg tijd voor ontspanning naast het werken. 
 
Sommige (boek 5) kinderen oefenen bij rekenen de tafel van 8 en 9 en voor de vakantie 
zijn we al begonnen met de deelsommen. De andere leerlingen oefenen bij juf Liesbeth de 
tweelingsommen en de verliefde harten. (boek 3) En worden er al veel splitssommen 
gemaakt. 10 = 5 +5, 10= 8 +2 enz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen kunnen bijna het Engelse liedje over Hippo zingen. 
 
We zijn al hard aan het oefenen voor de cito’s in februari met spelling, rekenen en 
begrijpend lezen. De kinderen doen erg goed hun best. We zijn trots op ze. 
 
Bijna alle ouders hebben we ontmoet tijdens het eerste indruk gesprek, het waren fijne 
gesprekken. 
 
Hartelijke groeten juf Liesbeth, juf Larin, juf Judith en juf Marijke 



 

Nieuws uit groep Rood 
De eerste inloopochtend 
De ouders van Silver en Nathalya zijn naar de 
inloopochtend gekomen. Zij werden daar door hun 
dochters op de hoogte gesteld hoe de gang  
van zaken in de klas is. Ook werd er aan de ouders 
uitgelegd hoe er met  
computerprogramma’s gewerkt wordt tijdens de lessen. 
Wij hopen dat er bij de volgende inloop ook weer 
ouders meekomen met hun kind.  
 
De Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is heel goed geslaagd. Wij hebben veel leuke dingen gedaan en 
ook geleerd. 
In de Kinderboekenweek was groep Rood uitgenodigd voor een les naar de 
stadsbibliotheek. Daar gingen de kinderen in tweetallen opdrachten maken, met als doel 
het leren opzoeken in inhoud en registers. Daarbij moesten letters worden verzameld dat 
een zin vormde. Dit is heel goed gelukt. Er werd prima samengewerkt. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Omdat het onderwerp van de Kinderboekenweek ‘Vriendschap’ was, zijn wij 
loomarmbandjes voor elkaar gaan maken. Er blijken ware kunstenaars in de groep te 
zitten. Alle loomarmbandjes zijn heel mooi geworden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kooklessen 
In de week van 19 november is groep Rood aan de beurt om in groepjes van 3 à 4 
kinderen te gaan koken. 
Wij zijn nieuwsgierig wat voor gerecht wij zullen gaan maken. 
 
Kade 40 
Vanaf 29 oktober krijgen de leerlingen 4 keer op een maandag les van een medewerkster 
van Kade 40 in Kunst maken. We gaan tekenen, schilderen en/ of knutselen. 
In de volgende nieuwsbrief komt hier een verslag van. 
 
Juf Marja en Juf Evelien 
 

 

Nieuws uit groep Violet 
 

  Op vrijdag 5 oktober mocht groep 
  Violet naar Wiskids! Waar de 
  leerlingen door te ervaren en te   
  doen bezig waren met het testen 
  van hun inzicht.  
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Een ochtend vol leuke en leerzame puzzels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super gaaf om zo’n 
grote zeepbel te 
maken! 
 
 
Een ochtend vol leuke 
en leerzame puzzels.  



 

Nieuws uit groep Geel 
In groep Geel zijn we ook heel hard aan het werk! Het lukt ons steeds beter om langer 

geconcentreerd en hard te werken. We zijn dat ook veel aan het oefenen, want dat hoort 

er wel bij in groep 7 en 8! We hebben het vaak over de werkhouding van een 

bovenbouwer, die we graag willen zien. Naast dat harde werken aan onze tafel, leren we 

ook veel in andere situaties. Bijvoorbeeld toen we naar Wiskids gingen. We hebben daar 

veel wiskundige en natuurkundige opdrachten gedaan. Zelfs op de heenweg en terugweg 

hebben we geleerd: hoe fiets ik in een rij.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Noud in een reuze-zeepbel 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Miklo trots op kubus 

 
 
Omdat het Kinderboekenweek was, doen we ook allerlei leerzame activiteiten om het 
lezen van boeken te promoten. Zo hebben we een speurtocht door de school gedaan 
opzoek naar bekende boekenvrienden 
 

  

De komende weken gaan we weer verder met hard werken! Maar nu eerst een weekje 

welverdiende vakantie. Geniet ervan!  

Juf Suzanne Meinecke en Juf Hanneke Klop 



 

Nieuws uit groep Oranje 
De cito’s van groep 8 zijn al bijna achter de rug als u deze nieuwsbrief leest. In 
november wordt u uitgenodigd om de resultaten te bespreken met tegelijk het 
voorlopig schooladvies voor volgend jaar.  
Op vrijdag 5 oktober zijn wij bij Wiskids geweest. Wat was dat leuk! Spelenderwijs 
leren rekenen deden wij daar. Meer hierover op de kidspagina en op de foto’s 
hieronder. 
Na wiskids hebben de kinderen in groepjes ook nog geprobeerd een stevige brug 
te maken met papier en keukenrollen. Dat ging hen heel goed af. (zie foto) 
Afgelopen weken hebben wij met biologie geleerd welke bouwconstructies het 
sterkste zijn. Meer hierover kunt u ook lezen en bekijken op de kidspagina van 
deze nieuwsbrief. Wij hebben ook met spekkies en satéprikkers een 
bouwconstructie gemaakt in een groepje. (zie foto)  
Op donderdag 8 november gaat groep Oranje een kijkje nemen op de 
praktijkschool in Schiedam: ProNova. Lijkt het u leuk om mee te gaan, laat het dan 
even weten aan de juffen? Wij zoeken nog ouders die kunnen rijden deze middag. 
Wij horen dit graag? 
Wist u dat…Pro Nova een mooi restaurant heeft, waar kinderen worden opgeleid 
om te werken in een restaurant? Wij gaan daar graag met groep Oranje (en de 
kinderen die vermoedelijk ook naar ProNova gaan uit de andere klassen) High 
Tea-en, maar dit kost natuurlijk wel geld. Ook geen probleem. Wij gaan  lege 
statiegeldflessen inzamelen. Mochten er ouders zijn die lege flessen willen 
inleveren met statiegeld heel graag. Hier worden wij blij van. Maakt niet uit of 
uw kind in groep Oranje zit of niet. 
De komende weken krijgen de kinderen les met Aardrijkskunde over Europa. Ook 
Topo Europa hoort daarbij. Met topo starten wij na de herfstvakantie.  
De taaltoetswoordenschat wordt thuis goed geleerd. Trotse juffen en kinderen als 
resultaat. Ga zo door! 
Hele fijne dagen allemaal! 
Groetjes van juf Daisy en juf Renate. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nieuws uit groep Groen 
- In het thema 'vriendschap' van de kinderboekenweek hebben alle leerlingen van groep 

Groen hetzelfde armbandje gemaakt met zeven touwtjes en een onderzetter. Deze 
onderzetter moet eerst worden omgetoverd tot een soort kwalletje, waarna je kunt 
beginnen en het armbandje na een tijdje verschijnt. Veel leerlingen waren zo 
enthousiast dat ze na schooltijd nog even bleven om nog wat spullen te verzamelen, 
zodat ze thuis verder konden.  

- De judo lessen zijn erg geliefd in groep Groen. Dit doen de leerlingen met de helft van 
de groep, waardoor de andere helft met extra intensieve begeleiding kan oefenen voor 
de CITO toetsen. Deze starten in groep 8 al op 15 oktober.  

- In de week van de pauzehap hebben we lekker gesmuld van alle gezonde 
tussendoortjes. De leerlingen vonden het jammer dat dit afgelopen was. Alle 
hulpouders ontzettend bedankt! 

- Wist u dat we in groep Groen een 'Helen van Vliet' in de dop hebben? Rowy was 
geïnspireerd door de illustrator tijdens de opening van de kinderboekenweek en heeft 
haar tekening nagemaakt. Rowy maakt zelf ook prachtige tekeningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
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 
 

 
EU schoolfruit 

Vanaf 12 november ontvangen wij twintig 
weken lang wekelijk gratis 3 stuks 
snoepgroente/fruit per leerling per week. De 
kinderen krijgen snoepgroente/fruit op 
dinsdag, woensdag en donderdag. Wij 
vragen u op de andere dagen zelf ook zo 
veel mogelijk gezond eten en drinken mee 
te geven. Gezond eten is belangrijk. Eet een 
kind gezond dan gaat het leren ook beter.  

 
Gezocht: Hulp bij het schoonmaken van het schoolfruit. 
Wilt u vanaf begin november helpen met het schoonmaken van het fruit, dan kunt u een 
mail sturen naar Jose van der Zande: j.vanderzande@wijzer.nu. 
 

 
Kascontrole 
Op maandag 15 oktober 2018 heeft de kascontrole van de ouderraadsgelden 
plaatsgevonden. De kascontrole leden, Natascha van Beeren en Lizette Smilda hebben de 
boekhouding goed bevonden en José van der Zande décharge verleent voor het boekjaar 
2017 - 2018. 
 

 
Judo 
De leerlingen van groep Groen hebben hun judolessen afgesloten met een kijkles. 
Maandag 5 november t/m maandag 3 december krijgen de leerlingen van groep Oranje 
judolessen. Maandag 3 december wordt deze lessenreeks afgesloten met een kijkles. De 
ouder(s)/verzorger(s) van groep Oranje krijgen hier nog een aparte brief over. 
 

 
 

http://www.kameleon-vlaardingen.nl/
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AGENDA NOVEMBER 2018 

 
N
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2
0
1

8
 Do 1  

Vr 2  

Za/Zo 3/4  

Ma 5  

Di 6  

Wo 7  

Do 8 Oranje: ProNova Schiedam 

Vr 9  

Za/Zo 10/11  

Ma 12  

Di 13  

Wo 14  

Do 15  

Vr 16 Blauw: bibliotheek 

Za/Zo 17/18 Intocht Sinterklaas 

Ma 19 Geel: bibliotheek 

Di 20 Violet: bibliotheek 

Wo 21 
Inloopochtend 3 
Zilver: bibliotheek 

Do 22 Scholenmarkt voor de schoolverlaters 

Vr 23 Rood: bibliotheek 

Za/Zo 24/25  

Ma  26 Groen: bilbiotheek 

Di 27 Goud: bibliotheek 

Wo 28  

Do 29  

Vr 30  



 

 

GROEP PAARS

 

GROEP ORANJE 

 



 



 



 



 




