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Vlaardingen, 28 november 2018                   nummer 3 
 

 
Oudertevredenheidspeiling 
Meer dan de helft van de ouders (64) hebben rond de eerste indrukgesprekken 
een tevredenheidspeiling ingevuld. Wij kunnen trots zijn op de uitslag. Op alle 
hoofdthema’s scoorden wij boven het gemiddelde van de andere scholen. (De 
groene balk is onze score en de zwarte balk is de gemiddelde score) Begin 2019 
wordt onze website vernieuwd. Rond maart zal een schoolapp worden 
geïntroduceerd. Hiermee kunnen wij de communicatie nog beter laten verlopen. 

 
 

 



 
GSES: gemiddelde score van eigen school 
GSOS: gemiddelde score van andere scholen 
 
Samenvatting 

Wilt u het rapport geheel lezen stuur dan een mail naar r.vandermark@wijzer.nu,.  
 

 
Veranderingen in groep Wit en Zilver 
Per 1 januari gaat juf Ilse Warnaar onze school verlaten. Wij zijn druk in de weer 
met het vinden van een nieuwe leerkracht voor groep Wit.  
Doordat juf Maud Berndsen weer terugkomt van zwangerschapsverlof gaat ook juf 
Miranda Barg onze school verlaten. Miranda heeft ongeveer anderhalf jaar bij ons 
ingevallen. Zij heeft inmiddels een andere baan. Juf Han Groeneveld staat op 
vrijdag voor groep Zilver.  
 

 
Laptops 
Er zijn weer 20 nieuw laptops aangeschaft. Per twee kinderen 
is er nu één computer of laptop. Het is belangrijk dat onze 
leerlingen digitale middelen goed leren gebruiken.  
 

 

 
Leren in de praktijk 
Kinderen leren op school, thuis maar ook bij sportclubs en bij het buitenspelen. Op 
school leren zij meestal vanuit leerboeken. Soms zijn daar praktische opdrachten 
aan gekoppeld.   
Leren in de praktijk vinden wij ook belangrijk. Dit is o.a. waarom wij met de 
kooklessen zijn begonnen. Voor de kinderen van de hoogste groepen willen wij dit 
uitbreiden met ‘leren in de praktijk’ met juf Marianne Oosterbaan. Dit jaar komen 
alle kinderen van groep Oranje en Violet aan de beurt om twee dagen achter 
elkaar van 10.30 uur tot 12.00 uur mee te lopen met haar. Doel is b.v. mensen via 
de telefoon of bij de voordeur goed te woord te staan. Een ander doel is om 
verantwoordelijk te zijn voor een taak.   
De eerste kinderen zijn maandag 19 november gestart. Wij beginnen in groep 
Oranje en stappen daarna over naar groep Violet. Volgend schooljaar willen wij het 
leren in de praktijk uitbreiden naar meer groepen.  
 

mailto:r.vandermark@wijzer.nu


 
Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Kanjers van SBO Kameleon, 
 
In de vorige nieuwsbrief heb ik geschreven dat de eerste weken van het schooljaar vooral 
in het teken stonden van groepsvorming en dat we daar de Kanjerlessen voor gebruiken.  
Heeft u thuis nog over de Kanjerposters gesproken? Misschien is het leuk uw kind erover 
te laten vertellen, die kan er vast veel over zeggen.  
 

 

Deze weken hebben we vragenlijsten afgenomen bij de kinderen. In de 
leerlingenvragenlijst stonden vragen over onder andere pestgedrag, je veilig voelen, of je 
graag helpt en weleens brutaal bent. De kinderen mochten daar hun eigen antwoord op 
geven. Ook is er gevraagd met wie de kinderen graag samenwerken/samenspelen en met 
wie ze dat nog moeilijk vinden. Wij als leerkrachten moesten ook een vragenlijst over de 
kinderen invullen. Met de resultaten van al die vragen krijgen we een goed beeld van uw 
kind en zijn/ haar positie in de groep. Daar kunnen we mee aan de slag. We plannen dan 
speciaal lessen die goed aansluiten bij wat uw kind of de groep nodig heeft. Zo wordt de 
sfeer in de klas en op school steeds beter, ontwikkelt uw kind zich steeds verder en 
worden we allemaal steeds grotere Kanjers!  
Ik wens u fijne feestdagen en daarna een gezond en gezellig 2019. In het nieuwe jaar gaat 
u nog meer horen en zien van Kanjer. 

 
Hanneke Klop 
Leerkracht groep Geel en Kanjer coördinator.  
 

 

 

 

 



 

 

 
Vol verwachting klopt ons hart! 
Zal de goede Sint en zijn Pieten ook dit jaar 
weer onze school komen bezoeken op 5 
december?  
In de klassen wachten we vol spanning af. Elke 
dag kijken we naar het Sinterklaasjournaal. 
In de onderbouwgroepen vonden de kinderen 
opeens pietenkaartjes in een envelop. Er wordt 
al druk geruild met de kaartjes. Ook kunnen we 
er spelletjes mee doen. 
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om 
Sinterklaas te ontvangen in “Het Ei”. 
De onderbouwkinderen zijn al druk bezig met 
het voorbereiden van een optreden voor de 
Sint. 
 

In de bovenbouw maken de kinderen dit jaar geen surprise. Ze kopen een cadeautje voor 
een ander kind en maken er een gedicht bij. Wat de bovenbouw met de cadeautjes gaan 
doen is nog een verrassing. 
De leerkrachten zijn heel blij met de ouders die geholpen hebben met de voorbereidingen 
voor het feest. De school is weer gezellig versierd! Het zal vast weer een fantastische dag 
worden! 
 
De sinterklaascommissie 

 
 

 
 

 
Kerstfeest op de Kameleon 
Donderdag 20 december vieren wij het kerstfeest! 
Dit jaar is er gekozen voor een kerstdiner. Na 5 
december komen al gauw de informatiebrieven over 
het kerstfeest. We kunnen wel al vertellen dat we weer 
rekenen op de kookkunst van de ouders. 
Voor de ouders wordt er wederom een kerstborrel in 
het ei georganiseerd, terwijl de kinderen genieten van 
hun maaltijd in hun klas. 
Na het kerstfeest kunnen de kinderen lekker gaan 
genieten van hun welverdiende kerstvakantie! 
 

 
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 
 



 
Inloopochtenden 
De volgende inloopochtend is op 20 december. 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: 
• Donderdag 20 december 2018 
• Vrijdag 25 januari 2019 
• Maandag 4 maart 2019 
• Dinsdag 2 april 2019 
• Woensdag 15 mei 2019 
• Donderdag 27 juni 2019 
 

 

Nieuws uit groep Paars 
 
De herfsttafel is opgeruimd en heeft plaats 
gemaakt voor de Sint. We kijken elke dag met 
veel plezier naar het Sinterklaasjournaal. Wat 
gaan we toch doen met al die pietenplaatjes! 
Dinsdag 27 november mochten we ook onze 
schoen zetten. Spannend hoor!  
Er wordt natuurlijk ook hard gewerkt aan het 
lees- en rekenprogramma. Iedereen heeft zijn 
tweede leesdiploma gehaald en ook de toets 
van het tweede rekenblok is goed gemaakt. 
In het derde blok gaan we veel oefenen met 
splitssommen.  
We gaan de komende tijd weer veel knutselen 
en kunnen daarvoor lege doosjes en lege 
keukenrollen  gebruiken. Willen jullie 
meehelpen met sparen?  
 

 

 



 

Nieuws uit groep Wit 

 

 



 

Nieuws uit groep Zilver 
 

Op donderdag en vrijdag hebben de kinderen van groep Zilver gymles. In deze gezellige 

tijd hadden ze een parcours met verschillende onderdelen. Ze mochten over de balk 

balanceren en over grote vierkante ‘kussens’ klimmen om zo op de kast de komen. Er was 

een bank opgehangen aan de trapeze. Ze konden dan omhoog klimmen. Een touwlader 

hing te wachten totdat kinderen zichzelf overwonnen en omhoog klommen. Een aantal 

kinderen zijn naar boven geklommen, maar er waren ook kinderen die het prettiger vonden 

om op de grond te spelen. 

Het was heerlijk om te zien hoe de kinderen genoten van het parcours en zichzelf 

overwonnen. 

 

 

 

  

   



 

Nieuws uit groep Goud 
 
(Kunst)juf Stefanie van Kade40 heeft vier beeldende vorming lessen gegeven in groep 
Goud. Zij heeft ons leren frotteren en we hebben van een 2D werkje een 3D kunstwerk 
gemaakt. Dit bestond uit (mechanisch) kosteloos materiaal. De kinderen hebben elke les 
goed hun best gedaan en vonden de lessen, soms wel moeilijk, maar ontzettend leuk. Het 
is jammer dat de lessen alweer voorbij zijn! 

 

Koken  
Eindelijk was groep Goud aan de beurt voor de kooklessen. Hier had iedereen al weken 
naar uit gekeken. De kinderen hebben in groepjes verrukkelijke dingen gemaakt, zoals 
appelflappen en appelmoes. Hopelijk zijn we snel weer aan de beurt, want iedereen vond 
het bakken/koken erg leuk!  
 

Tafels  
In groep Goud zijn we met rekenen hard aan het 
oefenen met de tafels.  
Sommige kinderen hebben thuis al zo hard geoefend 
dat het tafeldiploma nu al aardig vol begint te raken. Ga 
zo door!  
 
Tot de volgende nieuwsbrief!  
 
Groetjes, 
Juf Michelle & groep Goud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Nieuws uit groep Blauw 

 
Wij hebben weer een leuke, leerzame tijd achter de rug! 

 Alle kinderen zijn aan de beurt geweest met koken! We hebben heerlijk gesmuld 
van alle lekkere dingen! 

 Voor het eerst zijn we naar de bibliotheek geweest. Veel leuke boeken hebben de 
kinderen geleend en die gaan ze nu heerlijk lezen in de klas! 

 Er zijn leuke, prachtige stoomboten gekleid! Met masten en zelfs wimpeltjes!! 
 Er wordt veel geleerd over de kastelen. Met geschiedenis zijn de middeleeuwen nu 

aan de beurt. 
 We hebben geleerd om onze persoonlijke gegevens op te schrijven. Dat ging al 

heel erg goed! 
 We leerden ook wat een zin is! Er zijn letters, woorden, maar ook zinnen! 
 Bij muziek leren we over emoties, die de muziek oproept. Dat vindt de groep erg 

leuk! 
 Met zwemmen doen we heel erg ons best! We worden steeds keurig gehaald en 

gebracht door de bus! 
 Er wordt nu op woensdag, donderdag en vrijdag fruit uitgedeeld! De 1e week 

kregen we bananen, appeltjes en worteltjes. De meeste kinderen vinden het erg 
lekker! 

 

 
 

 



 

Nieuws uit groep Rood 
 
Kade 40 

De leerlingen van groep Rood hebben hun creatieve talenten laten zien tijdens de lessen 

van Kade 40. Juf Stefanie heeft deze lessen verzorgd. Er zijn met kosteloos materiaal 

fantasiefiguren gemaakt. Het resultaat is erg mooi. Ook hebben de leerlingen kennis 

gemaakt met de tapekunst van de kunstenaar Keith Haring. Ze hebben geprobeerd deze 

stijl na te bootsen . Dit heeft, naast een goede samenwerking, een verrassend resultaat 

opgeleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sinterklaasjournaal 

Op dit moment volgen wij de gebeurtenissen van 

Sint en Piet. Dit doen wij door naar het 

Sinterklaasjournaal te kijken.  

Elke schooldag bekijken wij een extra filmpje 

waaraan een quiz of opdracht gekoppeld is.  

Groep Rood heeft het er druk mee. 

 

Topografie 

Groep Rood heeft de eerste toets voor topografie achter de rug. Het huiswerk is door 

allemaal goed geleerd. Trots mogen ze zijn op de goede resultaten. Er zijn zelfs tienen 

gehaald. 

 

Koken 

In de week van 26 november is groep Rood aan de beurt om te koken. 

Wij zijn heel benieuwd wat wij gaan maken. 

 

Bibliotheek bezoek 

Ieder maand gaan wij naar de stadsbibliotheek om de boeken in te leveren en andere 

weer uit te zoeken. 

 

 



 

Nieuws uit groep Violet 
 

Hallo allemaal, 

We zijn elke week druk met de Kanjertrainingen, de ene keer is het alleen een verhaal dat 

we horen en bespreken, de andere keer zijn het oefeningen die we doen. 
Wat u hier op de foto’s ziet, zijn 2 oefeningen. Een memoblaadje doorgeven met een 

wasknijper, met je mond! Dit heeft echt te maken met elkaar vertrouwen! En het was ook 

nog eens heel erg leuk  

 

  

 

 
En we hebben onze eigen handen omgetrokken, en daar moest 
in iedere vinger een compliment geschreven worden door een 
klasgenoot. Iedereen kreeg 10 mooie complimenten, super om 
te lezen voor iedereen! 

 “Juf juf! Kom snel een foto maken!”  

En dat deed de juf natuurlijk, 

supertrots waren de kinderen op 

hun acrobatenmoves!  

Terecht toch? Superknap!!!  

Groetjes van groep 

VIOLET!!! 

 



 

Nieuws uit groep Geel 
 
Inmiddels is het november en zijn er alweer 3 
maanden van het schooljaar voorbij. De tijd vliegt. 
Misschien is het wel leuk om te vertellen wat we 
zoal doen op een ‘gewone’ schooldag in groep 
Geel. 
Iedere ochtend beginnen we de dag om 8.30 uur 
met elkaar in onze eigen klas. Maar na vijf 
minuten vertrekt iedereen naar zijn of haar 
leesles. Na het groepsdoorbroken lezen gaan alle 
leerlingen naar hun rekengroep. Want ook dat 
doen we groepsdoorbroken zodat iedereen op 
zijn/haar eigen niveau les krijgt. Daarna is het tijd 
om lekker even buiten te gaan spelen.  
Wanneer we weer binnen komen gaan we eten en 
drinken terwijl we naar het jeugdjournaal kijken of 
de juf voorleest.  
Meestal is het hierna tijd voor spelling, taal, 
schrijven en/of begrijpend lezen. Dit doen we dan 
tot de 2e pauze of totdat we naar de gym gaan. 
Dat is 2x per week. 
Het laatste deel van de dag besteden we vaak 
aan zaakvakken zoals geschiedenis, 
aardrijkskunde of natuur, en aan tekenen, 
knutselen of muziek.  

 

 

De meeste dagen doen we tussendoor korte spelletjes als ontspanning en iedere dag 
besteden we aandacht aan Kanjer. 

 

Een hele enkele keer, 
als we heel hard 
gewerkt hebben, kijken 
we aan het eind van 
de dag (een stukje 
van) een film.  
Tot slot heeft iedereen 
een taakje, zoals o.a. 
vegen, kasten netjes 
maken, papierbak 
legen. Als die gedaan 
zijn is het weer tijd om 
naar huis te gaan. 
Met een gezellige 
sinterklaas- en 
kerstviering in het 
vooruitzicht, zullen we 
komende maand wat 
minder ‘gewone’ 
schooldagen hebben. 
Hierover zullen we in 
de volgende 
nieuwsbrief het een en 
ander vertellen. 
 
Groetjes, juf Hanneke 
en juf Suzanne.      

 

 

 

 



 

Nieuws uit groep Oranje 

Alle ouders zijn op de hoogte gebracht van het voorlopig advies en alle papieren voor het 
Voortgezet Onderwijs zijn getekend. In de klas hebben wij het ook over de middelbare 
school gehad. Wij hebben een bezoek gebracht aan ProNova, wat echt heel leuk was. De 
kinderen hebben kookles, gymles en handvaardigheid gedaan. Iedereen gedroeg zich 
keurig. Dat hadden wij ook niet anders verwacht. Een goede indruk maak je immers maar 
1 keer. 

Op donderdag 22 november zijn wij naar de scholenmarkt geweest in de Polderpoort. Wij 
hebben gezellig een praatje gemaakt met de leraren van ProNova en wat ‘hebbedingetjes’ 
bij elkaar vergaard. Het was heel erg leuk. Bedankt ouders/opa die gereden hebben. 

Afgelopen weken heeft Oranje meegedaan met judo. Op 3 december is de laatste les en 
kunt u komen kijken. De lessen starten om 12.30 en 13.15 uur. Vraagt u bij uw zoon of 
dochter in welke judoles zij judoën? Leuk als u komt kijken? 

De eerste topotoets was op vrijdag 23 november. Alle kinderen hebben dit intensief 
geoefend in de klas. Ook met aardrijkskunde hebben wij het over West-Europa gehad. De 
toets hierover was op maandag 26 november. 

De taaltoets is op donderdag 29 november. Uw kind heeft dit blad al ruim 1 maand in huis 
om elke week een klein stukje te oefenen. 

Tot de volgende keer! 

Hartelijke groet van juf Daisy en juf Renate 
 

 

Nieuws uit groep Groen 
 
Hard werken 
De CITO's zijn gemaakt en de voorlopige adviesgesprekken zijn achter de rug. Het is druk 
en hard werken in groep 8. We blijven oefenen, want in januari/februari gaan we weer 
verder met toetsen. Ik ben een trotse juf van groep Groen.   
 
Rekenen   
In de klas doen we veel rekenspelletjes van Met Sprongen Vooruit. De juf volgt nu ook de 
cursus van groep 7/8, dus we doen een hoop nieuwe spelletjes. Die gaan over breuken of 
kommagetallen. Heeft u al iets gehoord over vlaaien snaaien?  
 
Acrogym 
Meester Diego gaf laatst een les acrogym. De 
leerlingen mochten op en over elkaar klimmen. Dit 
was super leuk! Zie de levende pyramide op de foto 

 



  
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 

 
 
De eerste weken van het EU schoolfruit zijn 
een groot succes. Enthousiaste ouders 
maken het fruit of de groente schoon en 
zorgen dat het netjes opgediend in de 
klassen komt. Wilt u elke week weten welke 
stuks fruit of groente uw kind ontvangt? 
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief voor 
ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. 
 

 

Wist u dat….. 

 een kind soms wel tien tot vijftien keer moet proeven voor het iets lust. 

 december soms wel 31 feestdagen lijkt te hebben, met ook meer feestelijk snoep. 
Af en toe een gewone dag, zorgt voor even rust in huis en (kinder)hoofd. 

 

http://www.kameleon-vlaardingen.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDA DECEMBER 2018 
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Za/Zo 1/2  

Ma 3 Oranje: Kijkmiddag Judo groep Oranje 

Di 4  

Wo 5 Sinterklaas viering 

Do 6  

Vr 7  

Za/Zo 8/9  

Ma 10  

Di 11  

Wo 12  

Do 13  

Vr 14  

Za/Zo 15/16  

Ma 17  

Di 18  

Wo 19  

Do 20 
Inloopochtend 4 
Kerstdiner 

Vr 21 Extra vrije dag voor leerlingen 

Za/Zo 22/23  

Ma  24  

Di 25 1e Kerstdag 

Wo 26 2e Kerstdag 

Do 27 KERSTVAKANTIE 

Vr 28  

Za/Zo 29/30  

Ma 31  

 



 
 
 
 
 
 

 
AGENDA JANUARI 2019 
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 Di 1 Nieuwjaarsdag 

Wo 2 KERSTVAKANTIE 

Do 3  

Vr 4  

Za/Zo 5/6  

Ma 7 Naar School 

Di 8  

Wo 9  

Do 10  

Vr 11  

Za/Zo 12/13  

Ma 14 Geel: Bibliotheek 

Di 15 Violet: Bibliotheek 

Wo 16 Zilver: Bibliotheek 

Do 17  

Vr 18 Rood: Bibliotheek 

Za/Zo 19/20  

 



 

 

GROEP ZILVER

 

GROEP GEEL 



  



   



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 




