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Schooljaar goed gestart
Na een welverdiende vakantie zijn de kinderen op 7 januari
met een glas kinderchampagne 2019 ingegaan op school.
Wij gaan er met elkaar een goed jaar van maken. De
decembermaand hebben wij weer achter ons gelaten. Niet
alleen het team en de kinderen hebben hard gewerkt in
december. Een actieve oudergroep heeft zowel de Sint
Nicolaas- als de kerstperiode tot een groot succes gemaakt.
Wij willen alle ouders die hebben meegeholpen heel erg
bedanken.

Nieuwe leerlingen
Op 7 januari zijn negen nieuwe leerlingen gestart op onze school.
Best wel spannend voor de kinderen en de ouders maar ook voor
het team. Het lijkt erop dat de nieuwe leerlingen goed zijn
ingestroomd in de verschillende groepen. In januari starten er
waarschijnlijk nog drie nieuwe leerlingen.

Even voorstellen
Op 7 januari is Jola Schwarz gestart als juf in groep Wit. Wij zijn blij dat zij ons team komt
versterken. Hieronder stelt Jola zich aan u voor:
Mijn naam is Jola Schwarz en na de kerstvakantie ben ik
komen werken op de Kameleon. Ik ben 25 jaar en ben in
juli moeder geworden van mijn zoontje Gijs. In mijn vrije tijd
ben ik graag creatief bezig. Daarnaast ga ik
graag wandelen of ben ik graag met mijn familie of
vrienden.
Ik ben op maandag en dinsdag in groep Wit te vinden en
op woensdag heb ik andere taken op school.
Vier jaar geleden heb ik de PABO afgerond en de
afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier op het
Breinpaleis gewerkt. Op de PABO heb ik de specialisatie
jonge kind gedaan, maar ik heb ook les gegeven aan de
midden- en bovenbouw. In het onderwijs is geen dag
hetzelfde door het enthousiasme en de opmerkingen van
de kinderen. Dat maakt het werk zo leuk.

Bezoekadres:
Telefoon:
Email:
Website:

Reigerlaan 9, 3136 JJ Vlaardingen
010-4751740
infokameleon@wijzer.nu
www.kameleon-vlaardingen.nl

Nieuws vanuit de MR
In november hebben we weer vergaderd. Gaby van Gaal (voorzitter van onze ouderraad)
is nu ook lid van de MR. Welkom!
De uitslag van de sociale veiligheids en tevredenheidspeilingen hebben we besproken,
zoals dit ook al eerder is omschreven in de nieuwsbrief. Het ambitieuze jaarplan is
beschreven, zodat goed inzichtelijk is waar het team dit schooljaar naartoe werkt en hoe
ze dat gaan doen. Kort is gesproken over de financiën en dat deze goed op orde zijn.
Wilt u hier meer over lezen, dan kunt u de notulen bij ons opvragen. Bent u geïnteresseerd
en wilt u misschien ook lid worden van de MR, dan kunt u de volgende vergadering
vrijblijvend bijwonen. U kunt dan een mailtje sturen naar h.klop@wijzer.nu of benader me
op school (ma, di en vrij in groep Geel).
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Diploma zwemmen
Op 30 januari is er diploma zwemmen. We horen nog van het
zwembad welke leerlingen af moeten zwemmen. We houden u op
de hoogte.

Voorleesontbijt
Woensdag 23 januari is er weer ons jaarlijkse voorleesontbijt.
We beginnen de dag gezamelijk in het ei waarbij de kinderen een
verhaal te horen en te zien krijgen door de kinderen van groep Groen.
Daarna gaat iedereen weer naar de eigen groep om tijdens een lekker
ontbijtje te luisteren naar een mooi verhaal, voorgelezen door een
ouder. Gezellig!
We hebben nog voorleesouders nodig, dus meldt u gauw aan!

Inloopochtenden
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:
•
Vrijdag 25 januari 2019
•
Maandag 4 maart 2019
•
Dinsdag 2 april 2019
•
Woensdag 15 mei 2019
•
Donderdag 27 juni 2019

Vanuit de Kanjercoordinator:
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat de leerlingen vragenlijsten
hebben ingevuld. Aan de hand van deze vragenlijsten hebben we
met elkaar de uitslagen bekeken per groep. De leerkrachten hebben
voor hun groep bekeken welke leerlingen er op welke gebieden
uitvallen. Zo kan het zijn dat er leerlingen nog teveel negatieve
intenties (zwarte pet) hebben, te vaak ongelukkig / somber zijn (gele pet), of onrustig
verstorend gedrag (rode pet) laten zien. Dan hebben we gekeken aan welke onderwerpen
we nog extra aandacht moeten besteden en welke oefeningen we nog extra kunnen doen.
Alle leerkrachten van onze school hebben een plan gemaakt om de komende maanden in
hun klas aan te werken. Op die manier willen we dat het gedrag van de kinderen goed blijft
of verbetert, zodat de sfeer in de klas nog beter wordt. In maart nemen we dan opnieuw
dezelfde vragenlijsten af, om te kijken of onze doelen gehaald zijn.
Vertelt uw kind thuis weleens over de Kanjerlessen of Kanjerspelletjes? Vraag er eens
naar, er worden leuke en leerzame dingen gedaan in de groepen!
Hanneke Klop
Leerkracht groep Geel en Kanjer coördinator.

KinderZwerfboekstation
Zoals u weet heeft de school een
KinderZwerfboekstation. De kast
staat in de gang bij de
hoofdingang. Neem eens een
kijkje in deze kast als u in de buurt
bent. Misschien zit er een boek
voor één van uw kinderen bij.

Nieuws uit groep Wit
Na een heerlijk kerstdiner hebben wij afscheid genomen van juf Ilse.
Maar wij zijn 2019 goed begonnen. Wij hebben namelijk een nieuwe
juf en twee nieuwe kinderen in de klas. Onze nieuwe juf heet juf Jola.
Omdat onze nieuwe juf en de nieuwe kinderen de afspraken nog een
beetje moeten leren kennen werken we de komende weken aan het
thema: Hoera, we gaan naar school. Dit thema gaat over het
prentenboek Hoera naar school. In dit boek lezen we wat Dorus de
beer allemaal doet op een schooldag. Na dit thema gaan we aan de
slag met het thema Drakensnot met het
prentenboek Drakensnot.
De eerste schooldag van het nieuwe jaar hebben
we geproost met échte (kinder)champagne.
Namens alle kinderen, juf Patricia en juf Jola:
PROOST, op een heel fijn nieuw jaar.

Nieuws uit groep Zilver
Lieve ouders en kinderen,
Na mijn zwangerschapsverlof ben ik op 4 december weer gestart in groep Zilver. Wat een
gezellig begin was dat zeg en wat een heerlijke groep is groep Zilver! Het Sinterklaasfeest
was heel gezellig en de kinderen uit groep Zilver hebben een mooi verhaal aan Sinterklaas
voorgelezen. Echt heel knap! Daarna hebben we er met z’n alle voor gezorgd dat groep
Zilver omgetoverd werd tot een roze verlichte klas met allemaal mooie glitter
knutselwerkjes. Het was een hele fijne periode! Nu is het alweer 2019….een nieuw jaar. Je
zou denken dat het nu even rustig is, maar we
zijn alweer druk bezig met de CITO toetsen. Ook
ben ik de kinderen aan het leren om op
verschillende manieren een som uit te rekenen
en dat dan aan elkaar uit te leggen op het
SMART bord. Dat vinden de kinderen erg
interessant en ze kunnen dat ook heel goed.
Samen én van elkaar leren is ons motto voor
2019!
Groetjes juf Maud, juf Han & groep Zilver.

Nieuws uit groep Paars
We hebben de gezellige kerstperiode weer afgesloten.
Het kerstdiner was geweldig! Alle ouders bedankt voor alle lekkere hapjes!
Groep Paars is met lezen gestart in kern 5. Nog twee kernen en we
hebben alle letters geleerd.
In blok 4 van het rekenprogramma gaan we oefenen met getallen tot 100.
Ook gaan we echte sommen maken tot 10. Met klokkijken oefenen we de
halve uren. We gaan leren wat dubbelen en bijna-dubbelen zijn.

De eerste weken na de kerstvakantie gaat ook groep Paars een CITO-toets voor spelling
en voor rekenen maken. Best spannend voor de kinderen zo’n eerste toets!
Dinsdag 26 maart gaan we naar een dansvoorstelling. Wie heeft er een auto
en heeft zin en tijd om met ons mee te gaan? We hebben minimaal 2 auto’s
nodig. U kunt zich opgeven via de mail c.vanhengst@wijzer.nu We gaan in
de ochtend. Hoe laat precies is nog niet bekend.

Nieuws uit groep Goud
Allereerst wil ik u via deze nieuwsbrief nog een heel goed en gezond 2019 toewensen! Ik
hoop dat u 2019 goed bent begonnen. Ik hoop ook dat de kinderen hebben genoten van
twee heerlijke weken vakantie. Dit hadden zij namelijk wel verdiend! Nu op naar het
tweede deel van het schooljaar!
Feestdagen
Voor de vakantie was het een drukke maar vooral gezellige periode. De Sint kwam met
zijn Pieten op bezoek en gelukkig hadden zij ook iets voor ons meegebracht. De kinderen
zijn verwend met leuke cadeautjes. We hebben voor de Sint opgetreden met een lied! Dat
was best spannend om te doen, maar gelukkig ging het helemaal goed!

Het kerstfeest was ook geslaagd! Eddy en Anouk mochten zelfs deelnemen aan het
kerstkoor van de school. Wat hadden zij daar hard voor geoefend. Knap hoor!
We hebben gesmuld van een heerlijk kerstdiner. Alle ouders bedankt voor het maken van
de lekkere gerechten! Het was zo nog net voor de vakantie een gezellig samenzijn.
Zwemmen
Tijdens de zwemles ging groep Goud survival zwemmen! Met kleding en al kregen zij
allemaal moeilijke opdrachten in het water. De kinderen vonden het erg leuk om te doen
en hebben er veel van geleerd.
CITO toetsen
De CITO toetsen zijn op dit moment weer in volle gang! Dit zijn belangrijke toetsen
waarmee wij de ontwikkeling van uw kind kunnen volgen. Deze toetsen worden in januari
en later in het jaar in juni afgenomen.
Tot de volgende nieuwsbrief!
Groetjes,
Juf Michelle & groep Goud

Nieuws uit groep Blauw
 We hebben 2018 voor de kerstvakantie afgesloten met een heerlijk en gezellig
kerstdiner. Een van de leerlingen zei zelfs: “ Het lijkt hier wel een chique tent”. Ik denk
dat u geen groter compliment kunt krijgen voor de heerlijke gerechten die door u
gemaakt zijn. De kinderen en juffen hebben er van genoten.
 Maandag 7 januari zijn we weer op school begonnen. Eerst hebben we elkaars leuke
vakantie verhalen aangehoord. Zoals het hoort bij het inluiden van een nieuw jaar,
hebben we afgeteld tot 10 en hebben we geproost met (kinder)champagne op een
gelukkig nieuw jaar.
 Nu zijn we al weer druk met de CITO toetsen en met rode wangetjes doet iedereen z’n
uiterste best om een goede score te halen. Natuurlijk bespreken we de uitslagen met u
op de rapportbespreking in de week van 11 februari. Mocht u het rapport van uw kind
nog thuis hebben, wilt u deze dan zo spoedig mogelijk inleveren.
 Op 11 januari zijn we weer naar de bibliotheek geweest om ons boek te ruilen. En op
23 januari doet de Kameleon weer mee met het Nationale voorlees ontbijt. We hopen
deze ochtend dan weer een van u te zien om voor te lezen in onze klas.
 Van juf Larin hebben we voor de kerstvakantie afscheid genomen zei is klaar met haar
stage. Juf Judith is helaas nog niet helemaal herstelt maar ze doet er alles aan om zo
spoedig mogelijk weer voor groep Blauw te staan. Tot die tijd valt juf Jola in op de
woensdagen en juf Marijke op de donderdagen.
Hartelijke groeten van juf Judith, juf Liesbeth, juf Jola en juf Marijke.

Nieuws uit groep Rood
 Nieuwe leerlingen in groep Rood
Op maandag 4 januari hebben wij maar liefst 3 nieuwe leerlingen in de klas gekregen.
Voor de kerstvakantie zijn zij even op bezoek geweest in groep Rood. Wij heten hen
van harte welkom en hopen dat zij snel hun plekje in onze groep gaan vinden.
 Kruidnootjes bakken
Donderdag 29 november hebben wij heerlijke kruidnootjes gebakken. Een lieve
hulpmoeder had het deeg al voor ons klaargemaakt. De volgende dag hebben wij
gesmikkeld van onze eigen gebakken kruidnootjes.
 Sinterklaasfeest
Het Sinterklaasfeest was heel leuk. De groep
heeft een Sinterklaasalfabet voorgedragen aan de
Sint. Ook zijn er gedichten voorgedragen.
Anna Lucia was de grote pechvogel van die week.
Zij had tijdens de pietengym door een val haar
arm gebroken en zat in het gips. De Sint vond het
een hele eer om zijn naam op het gips te
schrijven.
Iedereen ging met een mooi cadeau naar huis.
 Kerstfeest
Het kerstfeest was weer een topper van het jaar. De kinderen hadden een lekker
gerecht mee naar school genomen. En wat zagen de kinderen er mooi uit!
De sfeer was heel fijn en gezellig.
Bij deze willen wij de ouders van groep Rood hartelijk bedanken voor het maken van de
heerlijke gerechten.
 Bibliotheekbezoek
Op vrijdag 18 januari gaan wij weer naar de stadsbibliotheek om de boeken te ruilen.

Nieuws uit groep Violet
Hallo allemaal,
2019 is alweer begonnen, de tijd gaat zo snel. December was wel een hele gezellige
maand, de Sint kwam op bezoek, de kinderen hebben de Sint goed geholpen door leuke
cadeaus voor elkaar te kopen en grappige gedichten te schrijven. Direct erna hebben we
de kerstboom opgetuigd met zijn allen, we hadden veel kerstlichtjes, waardoor we elke
dag met de lampen uit de dag begonnen, dat was echt supergezellig. Alle ouders bedankt
voor jullie bijdrage aan het kerstdiner, de kinderen hebben heerlijk gegeten en het was dit
keer ook niet veel te veel! Het was precies genoeg, erg fijn.

En nu is het alweer januari, we zijn al begonnen met de CITO toetsen en dat betekent hard
werken! Gelukkig mogen we ook extra ontspannen, dat is wel fijn hoor, even lekker
tekenen, kleuren, knutselen of spelen. We wensen iedereen een heel fijn 2019, maak er
iets moois van, lief zijn voor elkaar!
Groetjes van groep VIOLET

Nieuws uit groep Geel
We hebben een hele gezellige decembermaand achter de rug! Het Sinterklaasfeest was
heel gezellig en de kinderen zijn goed verwend door hele goede hulpsinterklazen. Fijn ook
dat die hulpsinterklazen mooie gedichten en brieven hebben gemaakt!
Met Kerst hebben we heerlijk gegeten en gedronken. Het leek hier wel een 5
sterrenrestaurant, zo lekker heeft iedereen gegeten! Wat leuk ook dat alle kinderen zulke
mooie kleding aan hadden. We hebben gehoord dat de kinderen ook een fijne vakantie
hebben gehad: de vuurwerkverhalen blijven natuurlijk het spannends, maar leuk om te
horen dat er ook kinderen naar Jeugdstad zijn geweest, hebben gelogeerd, op visite zijn
geweest, met vriendjes hebben gespeeld en sommigen zijn zelfs op vakantie geweest.
In januari zijn we weer met frisse moed begonnen! We hebben geen tijd gehad om rustig
op te starten, want we willen veel leren dus we moeten hard werken. Er zijn al CITO
toetsen gemaakt door de leerlingen uit groep 7, waarover we natuurlijk graag met u praten
tijdens de aankomende rapportgesprekken. De leerlingen uit groep 8 hebben geen CITO
toetsen gemaakt, want dat hadden ze in oktober al gedaan.

Over de leerlingen uit groep 8 wordt veel gesproken door ons onderling, met ouders, met
de intern begeleider, met het Samenwerkingsverband en met de scholen voor Voortgezet
Onderwijs. De inschrijvingen gaan namelijk binnenkort al beginnen.
We hebben ook judolessen gehad. Op maandag ging steeds de helft van de groep naar de
judoles in Het Ei, de andere helft bleef in het lokaal bij Juf Hanneke. Na drie kwartier
draaiden de groepen om. Op 21 januari kunt u onze laatste judoles bijwonen, hiervoor
krijgt u nog een uitnodiging per mail.
Groetjes van Juf Suzanne en Juf Hanneke

Nieuws uit groep Groen
Vrijdag 14 december hebben we de verjaardag van de juf gevierd.
We hebben samen groenten gesneden en groentedipjes gemaakt.
Alle wortelen, komkommertjes, tomaatjes en paprika's zijn opgegaan!
Het was een soort mini kookcursus, want het recept moest
nauwkeurig gevolgd worden. Het was een super dag! Bedankt!
Vrijdag 14 december stond ook in het teken van foute truien dag.
Heeft u de foto's al voorbij zien komen?
Maandag 7 januari hebben we geproost op het nieuwe jaar. Daarna hebben we gezellig in
de kring over onze vakantie gekletst. Er is veel vuurwerk afgestoken, er zijn heel wat films
bekeken en sommigen zijn zelfs op vakantie geweest.

Nieuws uit groep Oranje
 Wij hebben met de klas een gezellige decembermaand achter de rug met als
hekkensluiter een heerlijk kerstdiner. Fijn dat alle kinderen er waren en bedankt voor al
het lekkers.
 In de 2e week van januari overleggen wij met het Steunpunt Onderwijs en alle
Voortgezet Onderwijsscholen over het definitieve advies van uw kind. Zodra dit bekend
is, en de papieren geregeld zijn, nodigen wij u uiteraard uit om dit te vertellen. U krijgt
dan een inschrijfcode mee, die u bij 1 school kunt inleveren om in te schrijven. Met die
code krijgt de school dan toegang tot de formulieren die u bij het Voorlopig
Schooladvies getekend heeft. Wel belangrijk om voor maart 2019 in te schrijven om
zeker te zijn van een plekje.Uw kind heeft voorrang op de kinderen in het
basisonderwijs, die pas in maart hun advies krijgen.
 De lege flesseninzameling loopt al behoorlijk goed. Wij hebben al voor € 65,00 aan
lege flessen ingeleverd en hopen na de kerstvakantie nog meer flessen te mogen
ontvangen.
 Op woensdag 23 januari gaan wij naar Pro Nova voor de High tea. Zijn er ouders die
kunnen rijden en mee willen, dan heel graag. Wij worden daar om 12.30 uur verwacht
en zullen daar ongeveer een uur blijven. Uw kind is die dag dan iets later uit, maar
daarover zullen wij nog met u communiceren.
 De topografie wordt over het algemeen goed geoefend in de klas. Elke week moeten
de kinderen de topotaak 3x oefenen in de klas en na 2 weken doen wij dan de toets.
Uw kind krijgt ook altijd een blad mee om thuis te oefenen. Na de vakantie is OostEuropa aan de beurt. Op 24 januari toetsen wij dit weer af in de klas.
Tot de volgende keer!
Hartelijke groet van juf Daisy en juf Renate.

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

Na de kerstvakantie eten de leerlingen nog
graag van het EU schoolfruit. 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.
Wilt u ook helpen bij het schoonmaken van het
fruit dan kunt u contact opnemen met José van
der Zande.

Wist u dat…..




Zien eten, doet eten. Leerlingen die eerst nog niet zo blij waren met schoolfruit,
eten nu lekker mee. Merkt u thuis een verschil. We zijn benieuwd.
Hagelslag, chocoladepasta en pindakaas calorierijk zijn. Voor zoet beleg kunt u
beter kiezen uit jam, honing, vruchtenhagel en gestampte muisjes.
U ook als ‘toetje’ na de lunch fruit of groente, zoals een appel, mandarijn of banaan
kan meegeven i.p.v. een koek.
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Geel: Bibliotheek
Violet: Bibliotheek
Zilver: Bibliotheek
Rood: Bibliotheek
Geel: Kijkmiddag judo
Groen: Bibliotheek
Goud: Bibliotheek
Voorleesontbijt
Oranje: High Tea ProNova

Violet: Start judolessen
Diploma zwemmen voor leerlingen die diploma mogen
zwemmen
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Roostervrije dag, leerlingen vrij
Roostervrije dag, leerlingen vrij

Rapportbespreking

Valentijnsdag
Rapportbespreking
Blauw: Bibliotheek
Geel: Bibliotheek
Violet: Bibliotheek
Zilver: Bibliotheek
Rood: Bibliotheek

Voorjaarsvakantie

GROEP BLAUW
GROEP VIOLET

KLEURPLATEN UIT GROEP BLAUW

