
  

  1    

 

 

Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief juni 2020nr. 9 

Keuze lettertype nieuwsbrief  
Wij vinden het belangrijk dat iedereen de nieuwsbrief goed kan 

lezen. Daarom gebruiken wij sinds kort het lettertype dyslexie. 

Misschien even wennen maar hierdoor wordt de nieuwsbrief voor 

iedereen toegankelijk 

 

Nieuwsbrief vanaf nu zonder nieuws uit de groepen 
Zoals u misschien al gemerkt heeft zijn de collega’s actiever op de 

schoolapp. Wekelijks worden er berichtjes op geplaatst vaak met 

foto’s. Hierdoor zullen er vanaf nu in de nieuwsbrief geen berichtjes 

uit de groepen meer staan. Door de schoolapp wordt u vaker en 

beter geïnformeerd.  

Gebruikt u de schoolapp nog niet:  

Als het goed is heeft u onlangs een mail gehad om de app te 

activeren. Heeft u nog geen schoolapp stuur dan een mail naar José 

van de Zande j.vanderzande@wijzer.nu.  

Het is belangrijk dat alle ouders de schoolapp gebruiken. Wij zullen 

voor snelle berichten en pushberichten ook steeds meer de 

schoolapp gaan gebruiken. Uiteindelijk zullen ook de emailberichten 

via de persoonlijke inbox van de schoolapp verstuurd worden.  

 

Adjunct directeur 
Per 1 augustus 2020 heeft de Kameleon een 

adjunct-directeur. Haar naam is Lieke Bouber. 

Wij zijn blij dat zij ons team komt versterken. 

Rob van der Mark en Lieke Bouber moeten de 

directietaken nog verdelen. Daarover hoort u 

later meer. Rob van der Mark gaat één dag per 

week minder werken. Hieronder stelt Lieke zich 

voor:  
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Hallo leerlingen en ouders van de Kameleon, 

 

Mijn naam is Lieke Bouber en vanaf volgend schooljaar mag ik bij 

jullie op de leukste school van Vlaardingen komen werken. 

Samen met mijn man en onze twee jongens van 3 en 5 woon ik in 

Rhoon. Ik hou van koken (en eten), muziek, reizen, boksen, yoga en 

ga er graag op uit met mijn gezin of met vriendinnen. En al vanaf 

dat ik zelf naar school ging wist ik het zeker; ik wilde juf worden. 

 

Inmiddels ben ik 12 jaar werkzaam in het onderwijs en na 10 jaar 

binnen het regulier onderwijs te hebben gewerkt als leerkracht en 

op den duur ook als intern begeleider, heb ik twee jaar geleden de 

overstap gemaakt naar het SBO. De kinderen die net die andere 

aanpak nodig hebben op het gebied van gedrag en leren hebben 

altijd al een speciaal plekje in mijn hart gehad. 

 

Na twee jaar als IB’er met directietaken binnen een turbulente 

schoolsituatie te hebben gewerkt, ben ik op zoek gegaan naar een 

leuke nieuwe school waarbij het plezier in school voor de kinderen 

centraal staat. Daarom ben ik blij dat ik vanaf volgend schooljaar 

de rol van adjunct- directeur mag vervullen op de Kameleon. 

 

Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten en om er 

volgend schooljaar samen met de kinderen en de rest van het team 

een onwijs leuk schooljaar van te maken. 

Succes met de laatste loodjes van dit schooljaar en tot snel! 

 

Groet, 

 

Juf Lieke 

 

Deborah van Heuveln  
Na de zomervakantie begint Deborah van Heuveln. 

Wij zijn blij dat zij op de Kameleon komt werken. 

Hieronder stelt zij zich aan u voor.  

 

Beste ouders/verzorgers, 

Na de zomervakantie zal ik starten als leerkracht op de Kameleon 

en daarom stel ik mij alvast aan u voor. Ik ben Deborah van 



 

 

 

  3    

 

Nieuwsbrief juni 2020 | nr. 9. 

Geeft kleur aan ieder kind 

Heuveln, 37 jaar en woonachtig in Vlaardingen. In mijn vrije tijd 

bezoek ik graag festivals en concerten, zing ik in een coverbandje, 

sport ik graag en vind ik mijn rust sinds kort in het breien. 

Daarnaast ga ik graag op pad met mijn man en dochtertje van 4 

jaar. 

De afgelopen 16 jaar ben ik werkzaam geweest als leerkracht in het 

regulier basisonderwijs in de groepen 4 t/m 8, waarvan de laatste 

jaren met aanvullende taken als gedragsspecialist en Rots en Water 

trainer. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging en mag ik met uw 

kinderen aan het werk en hen begeleiden in hun ontwikkeling. Hier 

heb ik enorm veel zin in en ik kijk ernaar uit om komend schooljaar 

aan de slag te gaan op de Kameleon!  

 

Tot snel! 

 

Deborah van Heuvel 

 

Santine Voshol 
Na de zomervakantie begint Santine Voshol. Wij zijn blij dat zij op 

de Kameleon komt werken. Hieronder stelt zij zich aan u voor.  

 
Beste kinderen en ouders van de Kameleon,  
 

Ik ben Santine Voshol en vanaf volgend schooljaar 

kom ik werken als leerkracht op de Kameleon. Samen 

met mijn gezin woon ik in Maassluis en heb samen met 

mijn man een dochter van 10 jaar en een zoon van 8 

jaar. In mijn vrije tijd speel ik tennis en doe ik graag 

leuke dingen met mijn gezin en vrienden. 

Afgelopen zestien jaar heb ik met veel plezier gewerkt op de Prins 

Willem Alexanderschool in Vlaardingen. Hier heb ik gewerkt in de 

groepen 3 tot en met 7.  

Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en 

zichzelf kunnen zijn. Ik heb heel veel zin om de kinderen te 

ontmoeten in het nieuwe schooljaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Santine Voshol. 
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Hondepoep en zwerfvuil in 

schoolomgeving melden op 

BuitenBeter app 
U zou ons enorm helpen als u zwerfvuil en 

hondepoep rond de school ook meldt via de Buiten beter app. De 

BuitenBeter app is via uw mobiele gratis te verkrijgen. Het is heel 

eenvoudig om problemen bij school maar ook in uw straat te 

melden. Hoe meer mensen melden hoe eerder er wat aan wordt 

gedaan.  

 

Rapport en rapportbespreking 
Kinderen krijgen in juni geen uitgebreid rapport. Er mogen ook geen 

rapportbesprekingen in school worden gehouden. Afgesproken is: 

 Via Teams krijgt iedere ouder een gesprek met de leerkracht. 

Natuurlijk worden de vorderingen besproken en wordt er 

vooruitgekeken naar volgend schooljaar. 

 Er komt in het rapport een inlegvel waarin de leerkracht kort 

aangeeft hoe het met uw zoon of dochter gaat. 

 

Cito toetsen 
In de Corona periode gaat alles anders. Afgesproken is om de Cito 

toetsen zo laat mogelijk dit schooljaar af te nemen. De analyses 

van de scores zullen gebruikt worden om volgend schooljaar goed te 

beginnen. Voor het evalueren van de doelen van dit schooljaar zijn 

de toetsen dit schooljaar minder belangrijk omdat ons onderwijs 

helaas anders is verlopen.  

 

Coronavirus 
Ook na de zomervakantie hebben wij nog te maken met het Corona 

virus. De afspraken binnen school werken goed ook dankzij uw 

medewerking. Mocht er in de protocollen iets wijzigen dat zullen wij 

het schoolbeleid aanpassen en u informeren. 

 

Techniek 
Volgend schooljaar krijgen de kinderen van groep Paars t/m Oranje 

technieklessen. Dit schooljaar is het techniekonderwijs voorbreid 
door techniek coördinator Michelle Planken. Eigenlijk hadden wij 
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vanaf maart al willen starten.  Door het Corona virus is dat 

uitgesteld. In de week van 6 juli wordt nog één techniekles gegeven.   

  

Nieuwe leesmethoden 
In het nieuwe schooljaar wordt door de hele school de leesmethode 

vervangen. Er is gekozen voor de methoden Lijn 3 en Station Zuid.  

Vrijdag 26 juni krijgt het team de eerste scholing.  

  

Juffen- en meerster dag 
Woensdag 8 juli vieren alle juffen en meesters van de Kameleon hun 

verjaardag. De hele dag is het daarom feest! We hebben dit jaar 

geen gezamenlijke bijeenkomst in ‘t Ei.   

Iedere groep viert de dag in hun eigen klas met muziek, genoeg 

lekkers en spelletjes. Omdat de paashigh-tea dit jaar niet door kon 

gaan, hebben we die verplaatst naar deze dag. De kinderen hoeven 

die dag dus geen eten en drinken mee te nemen. 

 

Schoolvakantie en roostervrije of studiedagen 

schooljaar 2019-2020 
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 
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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 JUNI 2020 

wo 24  

do 25  

vr 26 Roostervrije dag, leerlingen vrij 

za/zo 27/28  

ma 29 Rapporten gesprekken 

di 30  

 

    

AGENDA JULI 2020 

wo 1  

do 2 Rapportengesprekken 

vr 3  

za/zo 4/5  

ma 6  

di 7  

wo 8 Juffen- en meesterdag 

do 9  

vr 10 Schoolverlatersactiviteiten 

za/zo 11/12  

ma 13 
Schoolverlatersactiviteiten 

12.30 uur schoolverlaters naar huis 

di 14 Schoolverlatersactiviteiten 

wo 15  

do 16  

vr 17 Roostervrije dag, Leerlingen vrij 

za/zo 18/19  

Geeft kleur aan ied kind! 
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AGENDA JULI 2020 

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  

 


