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Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief mei 2020nr.8 

Geboren 
Juffrouw Marleen heeft een zoon gekregen. Hij is geboren op 22 

april en heet Finn.  

Op de foto kan je zien dat het een hele lieve jongen is. Juffrouw 

Marleen, Michel en Loek van Harte Gefeliciteerd met Finn. 

Toen wij maandag 11 mei weer naar mochten heeft juffrouw 

Marleen een lekkere traktatie neergezet voor alle leerlingen. 

Bedankt hiervoor. 

 

 

Coronavirus 
Wij zijn op 11 mei goed gestart. Het was wel even wennen maar wij kunnen 

terugkijken op een fijne eerste week. Bijna alle kinderen waren op school. Iedereen 

hield zich goed aan de afspraken. Sommige ouders, teamleden en kinderen waren 

best angstig. Met hen is goed contact geweest. De nieuwe opzet bedacht voor en 

in de meivakantie werkte goed. Er zijn een paar aanpassingen geweest. Met elkaar 

kunnen wij trots zijn op ons tean, de kids en de ouders.   

 

Roostervrije week 22 juni 
Er was een roostervrije week ingepland vanaf 22 juni. Hierin was scholing, 

administratie en overleg ingepland. Wij hebben in overleg met de MR besloten om 

de school op dinsdag 23 juni, woensdag 24 juni en donderdag 25 juni toch te 

openen. Deze drie dagen is er gewoon school voor alle groepen. De kinderen hebben 

door corona al genoeg onderwijstijd gemist. 

Op maandag 22 juni en vrijdag 26 juni is de school voor kinderen gesloten. De 

teamleden hebben dan scholing over ons leerlingvolgsysteem en de nieuwe 

leesmethode die volgend schooljaar wordt ingevoerd.  

Heeft u al een vakantie gepland die doorgaat in deze week. Laat ons dat dan 

weten. Deze hoeft u natuurlijk niet af te zeggen.  
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Melissa Meerkerk 
Melissa Meerkerk heeft bijna haar MBO opleiding 

onderwijsasssitent afgerond. Wij zijn blij dat zij ons team gaat 

versterken. Hieronder stelt zij zich voor:  
Ik ben Melissa Meerkerk, ik ben 19 jaar en ik kom uit Vlaardingen.  

Ik heb de afgelopen 3 jaar de opleiding onderwijsassistent 

gestudeerd en afgerond. Twee van deze drie jaren heb ik met 

heel veel plezier stage gelopen op de Kameleon, dus heeft u mij 

vast wel eens zien rond lopen.  

Ik kijk er naar uit om nu officieel te mogen beginnen en samen 

met het team er een geweldige tijd van te maken. Op donderdag en vrijdag ben ik 

aanwezig op school, dus als u eventuele vragen heeft of kennis wilt maken kunt u 

op deze dagen even aankloppen. 

 

Nieuwe gezinsspecialist 
Leonie van der Kooij wordt onze nieuwe gezinsspecialist. Joan van der Akker is bij 

andere scholen ingedeeld. Gezinsspecialisten worden steeds meer vanuit een wijk 

ingedeeld. Hieronder stelt Leonie zich voor: 

  

Per 1 mei ben ik gestart als Gezinsspecialist Primair Onderwijs in de wijk Holy voor 

Minters. Ik zal werkzaam zijn voor de scholen; De Kameleon, Het Anker en Het 

Breinpaleis. Een bijzondere tijd om met een nieuwe baan te starten, waardoor ik 

helaas nog niet persoonlijk kennis kan maken met jullie. Daarom alvast deze tekst in 

de nieuwsbrief . 

Ik ben Leonie van der Kooij, 31 jaar en woonachtig in het Westland. In 2017 ben ik 

getrouwd met mijn man Martin en samen hebben we twee kinderen. Een zoon van 

ruim twee jaar en een dochter van 7 maanden.   

Voor mijn start bij Minters ben ik 14 jaar werkzaam geweest bij ’s-Heeren Loo. 

Hier heb ik een leuke en uiteenlopende loopbaan gehad. Van dagelijkse begeleiding 

op een woongroep naar een projectcoördinator rol. Altijd vanuit de visie dat de 

cliënt centraal staat in de begeleiding. In deze 14 jaar ben ik een allrounder 

geworden met een specialisme in (moeilijk verstaanbaar) gedrag en autisme. 

Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en kijk uit naar een ‘echte’ kennismaking 

met jullie. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Leonie van der Kooij 

Gezinsspecialist op school 
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Nieuws uit de MR 
De MR vergadert nu digitaal. Op de agenda stonden of staan de herstart op 11 mei 

en de formatie van volgend schooljaar.  

 

Nieuws uit de kinderraad 
De kinderraad is nog niet bij elkaar geweest. Wel is de door de kinderraad gekozen 

skelter uitgetest in groep Geel.  

 

Schoolvakantie en roostervrije of  

studiedagen schooljaar 2019-2020 
Hemelvaartvakantie do 21-05-2020 t/m vr 22-05-2020 

Pinksteren ma 01-06-2020    

Roostervrije dag leerlingen vrij ma 22-06-2020    

Roostervrije dag leerlingen vrij vr 26-06-2020    

Roostervrije dag leerlingen vrij vr 17-07-2020    

Zomervakantie ma 20-07-2020 t/m vr 28-08-2020 

Schoolvakantie schooljaar 2020-2021 
Herfstvakantie ma 19-10-2020 t/m Vr 23-10-2020 

Kerstvakantie ma 21-12-2020 t/m Vr 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie ma 22-02-2021 t/m Vr 26-02-2021 

Paasweekeinde vr 02-04-2021  t/m ma 05-04-2021 

Meivakantie ma 26-04-2021 t/m Vr 07-05-2021 

Hemelvaartvakantie do 13-05-2021 t/m Vr 14-05-2021 

Pinksteren ma 24-05-2021    

Zomervakantie ma 19-07-2021 t/m Vr 27-08-2021 

 

Inloopochtenden 
Door het Corona virus kunnen wij dit schooljaar de inloopochtenden helaas niet door 

laten gaan 

 

Klassikaal ruilen 
De bibliotheek heeft besloten om de bibliotheekbezoeken voor het klassikaal ruilen 

geen doorgang meer te laten vinden. Ook verzorgen ze voorlopig geen activiteiten 

en ontvangen géén groepen meer. 

Het goede nieuws is wel dat kinderen, vergezeld door één van hun ouders, een boek 

kunnen komen lenen in de bibliotheek.  
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Zebragroep 
Beste ouders, 

 

Maandag 11 mei zijn wij weer begonnen! Wat was het 

spannend voor de kinderen en de juffen. Weer gewoon naar 

school, mama kan weer mama zijn en de juf is weer de juf! 

Nogmaals willen wij alle ouders bedanken voor hun inzet, 

liefde en geduld de afgelopen weken. Jullie zijn onze 

superhelden! Vanaf nu gaan we bij de Zebra’s werken aan 

het thema “ziek zijn” passend bij deze tijd. Vanaf 

donderdag 14 mei hebben wij versterking in de groep, juf 

Suzanne den Hond zal dan op de donderdag en vrijdag als 

leerkracht bij de Zebragoep zijn. Wij wensen haar veel 

plezier! 

 

Groep Wit 
Na een hele lange periode thuis blijven, zijn wij van groep Wit eindelijk weer hard 

aan het werk op school. Er is ineens wel veel veranderd. Juf Jola is weer terug en 

wat is het weer fijn om haar te zien. Er zijn ook een paar nieuwe kinderen in de 

klas gekomen, dus we hebben weer allemaal nieuwe vriendjes gemaakt. Veel 

veranderingen dus, maar wel super leuk. We gaan het de komende periode hebben  

over de dierentuin en hebben er veel zin. 

 

Groep Paars 
De eerste schooldagen zitten erop. We vonden het allemaal best spannend om weer 

op school te zijn. De kinderen kwamen door de deur van het plein naar binnen. Juf 

heeft nieuwe groepjes gemaakt. Groepjes van 3 kinderen. Daardoor blijft er ruimte 

voor de juf om makkelijk tussen de tafeltjes door te lopen. Afstand houden valt 

niet mee omdat iedereen zo gewend is dichtbij te komen als je iemand helpt. We 

zorgen ervoor dat we dus regelmatig onze handen wassen en spelen we met onze 

eigen groep buiten. Voordeel is weer dat er nu meer materialen zijn om mee te 

spelen. Na de eerste dag waren we weer aan elkaar gewend en was het net of we 

niet weggeweest zijn.   

 

We zijn de eerste week gestart met een korte herhaling van de laatste letters van 

kern 6. Aan het eind van de eerste week gaat de juf toetsen wie er door kan met 

kern 7. De eerste dagen was juf heel tevreden over het leesniveau. Iedereen heeft 

thuis veel geoefend!  Hetzelfde doen we met blok 4 van rekenen. Eerst even 

wennen met het weer naar school gaan. Dan gaat de juf toetsen wat al beheerst 
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wordt en niet meer hoeft worden aangeboden. Hopelijk kunnen we snel starten met 

blok 5. 

 

Milan is grote broer geworden! Hij heeft aan iedereen de foto’s van zijn zus laten 

zien. Wat een mooi meisje!  Milan is er heel trots op!! 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Charlotte van Hengst-Zwaard 

 

Groep Zilver  
Wat was het fijn om na 6 weken thuisonderwijs en 2 weken meivakantie elkaar 

weer te zien op school. Het was ook wel weer even wennen. Het is raar om 

afstand te houden van de juf en via de branddeur in het lokaal naar binnen en naar 

buiten te gaan, maar dit wendde snel. 

De eerste schooldag hebben wij Kanjertraining gedaan. Een spel ging over: tijdens 

de coronathuisweken was ik de enige die.......de hele dag op de I-pad mocht, zei 1 

leerling. En...mijn verjaardag heeft gevierd zei Liam. Ook hebben wij het 1,5 meter 

afstand spel gedaan. 2 leerlingen staan tegenover elkaar. Kind 1 maakt een beweging 

die kind 2 na moet doen. Heel goed om te oefenen hoe groot 1,5 meter afstand 

eigenlijk is. En om weer af te stemmen op elkaar. Ook hadden wij stellingen als: “ik 

vind het fijn om weer naar school te gaan”. De kinderen mochten een rood, geel of 

groen kaartje in de lucht steken. Van de kanjerspelletjes zien jullie ook wat foto’s. 

De kinderen vinden het weer heerlijk om met elkaar te kunnen buitenspelen. Het 

werken in de klas was even wennen, maar inmiddels hebben de kinderen hun draai 

wel gevonden. 

 

Wij vinden het fijn om de kinderen 

weer les te kunnen geven. Wij 

hebben ze gemist. 

 

Groetjes van juf Maud en juf 

Renate. 
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Groep Goud  
De scholen zijn weer begonnen! Wat fijn dat we na 

zoveel weken geen school eindelijk weer les mogen 

geven aan de kinderen. De kinderen van groep Goud 

(en natuurlijk ook de juffen) hadden weer veel zin om 

te beginnen. We hebben in de eerste schoolweek 

vooral aandacht besteed aan wat er gebeurd is, het 

thuiswerken en hoe wij als klas willen zijn. Dit hebben 

we gedaan met hulp van de Kanjertraining. 

Daarnaast hebben we ook de lesstof weer opgepakt 

en zijn we hard aan het werk.  

 

Het gaat op school wel allemaal net even anders dan voorheen. We lezen en 

rekenen nu in de eigen klas, moeten vaak onze handen wassen, houden afstand van 

elkaar, we gymmen buiten en zo zijn er nog wel meer dingen. Dit was best even 

wennen, maar toch doet groep Goud dit allemaal hartstikke goed. Wat zijn het 

toch kanjers! 

 

Groetjes, 

Juf Michelle & groep Goud 

 

Groep Blauw 
De eerste week zit er al weer op. Wat gaat 

de tijd toch snel als we weer op school aan 

het werk zijn. Volgens mij zijn alle kinderen 

heel erg blij om weer naar school te gaan. 

Ook ik ben heel blij dat iedereen er weer is, 

ik heb iedereen heel erg gemist. Het is een 

beetje wennen met de nieuwe regeltjes in de 

klas, maar na deze week is het eigenlijk al 

bijna normaal. Gelukkig hebben we deze week 

ook lekker kunnen gymmen. Het was lekker 

weer, dus wij konden buiten gymmen.  

 

Om ervoor te zorgen dat het coronavirus onze klas niet binnenkomt hebben wij de 

corona bestrijders geknutseld.  

 

Groetjes, 

Juf Michelle 
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Groep Rood 
Beste ouders,  

We zijn weer begonnen. Wat waren we blij de kinderen weer gezond en wel in de 

klas te zien zitten. Dagelijks starten we met een speciale Kanjer les uit de opstart 

week om weer even aan elkaar te wennen en alle regels nog eens te herhalen. Er 

wordt enthousiast meegedaan zoals u op de foto ziet. De komende tijd gaan we 

meer zelfstandig werken en wisselen de computer af met papieren werk. Ook 

moeten de kinderen  bij binnenkomst zelf 

noteren wat ze voor taken hebben bij 

rekenen, begrijpend lezen en spelling. Het 

is allemaal een beetje wennen maar de 

meeste kinderen pakken dit goed op. 

Trots zijn we op de kinderen die weer 

met goede moed aan de gang zijn gegaan. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Marja en juf Marijke 

 

Groep Geel 
We zijn weer begonnen! Best wel spannend natuurlijk om na 8 weken weer naar 

school te gaan. Wij juffen hadden er wel weer heel veel zin in, de meeste kinderen 

ook. Toch waren er ook een aantal kinderen die eerlijk vertelden dat zij er heel erg 

tegenop zagen om weer naar school te gaan. Maar wat was het uiteindelijk voor 

ons allemaal fijn om die eerste schooldag (bijna) iedereen weer in goede gezondheid 

op school te zien!  

Wat nog eens extra leuk 

was voor de kinderen in 

groep Geel was dat zij als 

eerste van de school de 

spiksplinternieuwe skelter 

een week lang mochten 

uitproberen. 

  

Een aantal dingen op school 

zijn natuurlijk wel anders 

dan we gewend waren. We 

lezen en rekenen nu 

allemaal in onze eigen klas 

en gymmen doen we buiten, maar ook dat is leuk. Daarnaast besteden we extra 

veel aandacht aan de Kanjerlessen. Op de foto doen we een les over “motor en 
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benzinepomp”. Wat dat precies inhoud kunnen de kinderen uit groep Geel goed 

uitleggen.  

Het praktijkverkeersexamen kon helaas niet doorgaan, maar het theoretisch 

verkeersexamen gaat wel door op 15 juni. Hier gaan we de komende tijd ook veel 

voor oefenen. In de volgende nieuwsbrief kunnen we hier misschien nog meer over 

vertellen.  

 

Met vriendelijke groet, 

De juffen van groep Geel 

 

Groep Violet 
Violet is na de 

vakantie aan de slag 

gegaan met 

groepsvormende 

opdrachten vanuit 

Kanjer. De leerlingen 

deden hier enthousiast 

aan mee. Hier oefenen 

de leerlingen om zich 

niet af te laten leiden 

door iemand met een 

rode pet. Ze waren 

echte Kanjers.  

Wat fijn om iedereen 

weer bij elkaar te 

hebben! 

 

Groep Oranje 
We zijn op maandag 11 mei weer gestart op school. Met de nodige aanpassingen 

doen de leerlingen het heel goed. Op woensdag 13 mei is juf Silvia begonnen in de 

groep. Ook deze dag is het heel goed gegaan. We zijn al snel aan elkaar gewend! 

Ook hebben de leerlingen op deze dag nog even afscheid kunnen nemen van juf 

Renate. Gelukkig werkt ze in een andere groep, dus kunnen we haar gewoon nog 

opzoeken. 
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Het is wel even wennen om weer op tijd op 

te staan, lessen volgen, op vaste tijd eten en 

buitenspelen. Thuis konden we dit zelf indelen. 

De leerlingen geven aan dat dit toch wel 

weer even wennen is. 

 

De juffen en de klas worden ook al verwend. 

Bas heeft voor de klas een mooi cadeau 

meegenomen. Dit is op de foto te zien! 

Super leuk! Ook is te zien hoe goed de 

leerlingen weer aan het werk zijn. 

 

Groep Groen 
We zijn inmiddels weer rustig opgestart. Iedere dag staat de Kanjertraining op het 

programma, waarbij we een leuk spel doen. Zo hebben we het spel 'de 1,5 meter 

spiegel' gedaan, waarbij de leerlingen elkaar op afstand moesten spiegelen. Alle 

spellen staan in het teken van groepsvorming waarbij we vooral veel plezier maken. 

We kijken iedere dag het jeugdjournaal en praten veel met elkaar in de klas over 

wat er speelt. Ook herhalen we steeds de nieuwe regels waar we ons op school en 

in de klas aan houden zodat het een routine wordt. We wassen vaak onze handen 

en lopen via vaste routes naar buiten. Soms is het even wennen, maar het is zoals 

het is.   

 

Kalender 
Hieronder vindt u de kalender voor de komende twee maanden. Door de corona 

crisis weten wij nog niet precies wat er wel of niet doorgaat. Houdt u de 

informatie vanuit school goed in de gaten.  

 

AGENDA MEI 2020 

ma 18  

di 19  

wo 20  

do 21 HEMELVAARTWEEKEND 

vr 22 HEMELVAARTWEEKEND 

za/zo 23/24  

ma 25  

di 26  
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wo 27  

do 28  

vr 29 Schoolreis gaat vanwege de coronacrisis niet door 

za/zo 30/31  

 

AGENDA JUNI 2020 

ma 1 2e Pinksterdag, leerlingen vrij 

di 2  

wo 3  

do 4  

vr 5  

za/zo 6/7  

ma 8  

di 9  

wo 10  

do 11  

vr 12  

za/zo 13/14  

ma 15 
Theoretisch verkeersexamen  

Schoolfotograaf, informatie volgt nog  

di 16  

wo 17  

do 18  

vr 19  

za/zo 20/21  

ma 22 Roostervrije dag, leerlingen vrij 

di 23  

wo 24  

do 25  

vr 26 Roostervrije dag, leerlingen vrij 

za/zo 27/28  

ma 29  

di 30  
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AGENDA JULI 2020 

wo 1  

do 2  

vr 3  

za/zo 4/5  

ma 6  

di 7  

wo 8 Juffen- en meesterdag 

do 9  

vr 10  

za/zo 11/12  

ma 13  

di 14  

wo 15  

do 16  

vr 17 Roostervrije dag, Leerlingen vrij 

za/zo 18/19  

ma 20  

di 21 ZOMERVAKANTIE 

wo 22  

do 23 T/M VR. 28 AUGUSTUS 2020 

vr 24  

za/zo 25/26  

ma 27  

di 28 ZOMERVAKANTIE 

wo 29  

do 30 T/M VR. 28 AUGUSTUS 2020 

vr 31  

 

Geeft kleur aan ieder kind! 


