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Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief september 2020nr. 2 

 

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

gebruiken wij ook dit schooljaar het lettertype dyslexie. Misschien even 

wennen maar hierdoor wordt de nieuwsbrief voor iedereen toegankelijk. 

 

Coronavirus 
Door ons goed aan de RIVM regels te houden hebben wij met elkaar een 

schoolsluiting weten te voorkomen. Wij vinden het vervelend dat wij 

oudercontacten moeten beperken. Via Teams oudergesprekken voeren is toch wat 

onpersoonlijk. Sint Nicolaas en Kerst zullen dit jaar ook anders georganiseerd 

moeten worden. Corona vraagt veel van de kinderen maar ook van u en van ons. 

Wij hopen dat in de loop van dit schooljaar er weer meer mogelijk is. Wij 

hebben ook ons eigen Corona dashboard.  
 
Week Aantal 

Teamleden  

Getest 

Aantal 

Teamleden 

Positief 

Dagen groep 

Naar huis 

Aantal nieuwe huisgenoten 

met corona 

Personeel 

Aantal nieuwe huisgenoten 

met corona 

Kinderen 

21 september 5 0 2 0 1 

28 september 2 0 0 0 1 

5 oktober 1 0 0 0 0 

12 oktober 2 0 0 0 0 

19 oktober 1 0 0 2 1 

26 oktober 3 0 0 3 0 

      

 

Techniekonderwijs 
Techniek is overal om ons heen. We hebben dagelijks te maken met allerlei 

apparaten, producten en technische processen. Techniek is eigenlijk niet meer 

weg te denken uit onze maatschappij en we worden er steeds meer afhankelijk 

van.   

Wij vinden het als school daarom belangrijk dat onze leerlingen deze wereld 

vol techniek begrijpen en hier later in kunnen functioneren.  

 

Sinds dit schooljaar bieden wij daarom op de Kameleon structureel 

techniekonderwijs aan. Technieklessen zijn niet alleen maar leuk en uitdagend. 

Techniekonderwijs laat leerlingen hun talenten ontdekken en het doet een sterk 
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beroep op 21ste -eeuwse vaardigheden. Techniek stoomt onze leerlingen dus 

klaar voor de toekomst!  

 

Elke maand wordt er in de klas een techniekmiddag georganiseerd, waar de 

leerlingen kennis maken met de verschillende thema’s van techniek. We maken 

bijvoorbeeld; een brug van jellybeans, een stroomkring met een lampje, een 

doolhof met spijkers en een bibberende tandenborstelrobot.   

 

De eerste techniekmiddag is inmiddels achter de rug en de leerlingen waren 

weer razend enthousiast! 

 

AVG 
In onze schoolgids staat beschreven hoe wij omgaan met AVG. Voor onze 

Zebragroep is en kleine aanpassing in de tekst gedaan. De aanvulling in de 

tekst heeft de kleur rood. De volledige tekst over AVG is in de schoolgids te 

vinden.  

Het totale leerling dossier van een leerling staat in het 
administratieprogramma ParnasSys. De Kameleon houdt daarnaast nog gegevens 
bij in b.v. een klassenmap, groepsplannen etc. Om leerlingen goed te 
begeleiden werken wij als team. Bij het niveau lezen en rekenen, extra hulp, 
het buitenspelen en op de gangen hebben leerlingen met meerdere leerkrachten 
te maken. Alle teamleden hebben inzicht in de gegevens van alle leerlingen.  
Onze Zebragroep is onderwijszorggroep waarin wij nauw samenwerken met Enver. 
Personeel van Enver dat ingezet wordt of betrokken is bij de Zebragroep heeft 
ook inzicht in de gegevens van onze leerlingen.  

   

Kinderboekenweek een groot succes 
Op onze Facebook pagina sbo Kameleon staat een prachtig 

filmpje van de mooie dingen die zijn gemaakt in de school. Het 

thema was En toen?  

Er is hard gewerkt! In plaats van een gezamenlijk afsluiting 

is dit met de klas als afsluiting van de Kinderboekenweek. Per 

bladzijde kon een kind een jaar terug in de tijd 

terugverdienen. Totaal is er 50.000 jaar teruggelezen in de 

tijd. Wat een prestatie. En toen? 50.000 jaar geleden liepen 

hier Neanderthalers rond. Er was nog voor iedere leerling op 

de laatste dag oud Hollandsch snoep . 
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Opleiden op school 
Op de Kameleon verwelkomen wij graag stagiaires die een opleiding doen tot 

onderwijsassistent of leerkracht. Wij zijn een opleidingsschool en doen mee 

met het ‘BOSS traject’. BOSS staat voor Beter Opleiden in Samenhang en 

Synergie. Dit traject houdt in dat we in samenwerking met de PABO van de 

Hogeschool Rotterdam stagiaires opleiden, beginnende leerkrachten begeleiden 

en ervaren leerkrachten bijscholen en professionaliseren. Dit met als doel om 

een duidelijke doorlopende leerlijn op te zetten tussen de pabo HR en de 

(speciale) basisscholen in regio Rotterdam. We willen toekomstige 

onderwijsassistenten en leerkrachten goed opleiden en ervoor zorgen dat ze in 

het onderwijs blijven. Juf Tamara is de schoolopleider. Zij is het 

aanspreekpunt en brengt de samenwerking tot stand tussen de PABO, stagiaires 

en sbo Kameleon. Momenteel lopen juf Dji, juf Kaylee, juf Denise, juf Chayenne  

en juf Eloiza stage bij ons op school. 

 

Schoolapp 
Weet u dat de leerkracht in de schoolapp leuke 

foto’s met u deelt over de activiteiten in de 

groep? Ook kunt u in de app de nieuwsbrief lezen, de 

vakanties en vrije dagen vinden.  

We zijn van de plan om in de toekomst de schoolapp 

nog meer te gaan gebruiken. Daarom is het van belang 

dat ook u de schoolapp op uw telefoon download. 

 

 

 

 

Wat moet u hiervoor doen? 

Om toegang tot de app te krijgen downloadt u ‘de 

Basisschool App’ in de AppStore (iOS) of de 

Google Play Store (Android). Nadat u deze 

gedownload heeft, klikt u op ‘Ga verder’. 

Vervolgens zoekt u op SBO de Kameleon. Op deze 

wijze installeert u onze school app op uw 

telefoon. 
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Daarna krijgt u de vraag om een login voor uzelf aan te 

maken. U klikt hiervoor op ‘vraag een inlog aan’. 

Vervolgens vult u uw eigen gegevens in en vult u de laatste 

4 cijfers van het BSN-nummer en de geboortedatum van uw kind 

in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze 

stap meerdere kinderen koppelen aan uw account. 

Uw wachtwoord aanvraag ontvangt u op uw e-mailadres. 

Controleer uw spambox wanneer u de mail niet kan vinden. Met 

deze gegevens kunt u vervolgens inloggen. U heeft nu toegang 

tot alle buttons in de app (zonder inlog heeft u beperkte 

toegang). Ook zijn er een aantal buttons gefilterd op klas 

gerelateerde informatie. Zo ziet u alleen de 

klassenpagina’s en fotoalbums van de groepen waar u een 

kind (of kinderen) in heeft zitten  

Komt u er niet uit dan kunt u altijd een mail sturen naar José van der Zande 

of loop even langs voor installatie instructies.  

 

Expliciete directe instructie (EDI) 
Dit schooljaar willen wij onze instructievaardigheden verbeteren. In het 

laatste inspectie rapport is ons didactisch handelen door de 

Onderwijsinspectie als goed beoordeeld. Toch willen wij een verbeterslag 

maken. Op 12 oktober was de eerste van drie studiedagen. Op deze dag stond het 

ophalen van voorkennis, het stellen van doelen (wat gaan wij vandaag leren) en 

het controleren of het doel bereikt is centraal.  

Wat wij gaan leren zullen wij nadrukkelijker met de kinderen bespreken in onze 

lessen. U kunt ons helpen door thuis af en toe eens te vragen: Wat heb je 

vandaag geleerd? Misschien vindt uw zoon of dochter dat in het begin lastig. 

Doelen staan in de klas vaak op een whiteboard genoteerd. U kunt uw zon of 

dochter deze tip geven.  

 

Facebook pagina sbo Kameleon 
Op de schoolapp vindt u leuke berichtjes en foto’s van de klas van uw zoon of 

dochter. U kunt ook onze Facebook pagina volgen. Ook daar staat leuke en 

interessante informatie voor u of uw kind. Ga naar Facebook en zoek op sbo 

Kameleon 
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Kanjer 
Hallo allemaal, 

 

Het nieuwe schooljaar is alweer een tijdje bezig, in alle groepen wordt hard 

gewerkt aan Kanjer. De eerste 3 weken hebben we de startweken gevolgd: 

kennismakingsspelletjes, oefeningen met de petten en het maken van 

klassenregels. De zelfbedachte klassenregels hangen in elke klas, met 

handtekening van de kinderen en hun juf(fen). 

Na 3 weken zijn alle klassen 

gestart met het reguliere 

programma, het verloopt allemaal 

soepel, de kinderen leren er 

veel van en het is nog leuk ook!  

 

 

 

 

Groeten van de kanjercoördinatoren, 

Hanneke Klop en Marleen Bonefaas 

 

Kinderraad 
Omdat het nieuwe schooljaar was begonnen, zochten we een nieuwe Kinderraad. 

Kinderen die daar wel in wilden hebben aan hun klas gepresenteerd, waarom zij 

dat graag wilden en waarom zij daar goed voor zouden zijn. Uit alle groepen, 

behalve de onderbouw, is een leerling gekozen.   

 

Welkom in de Kinderraad: Damian (Violet), Yannick 

(Goud), Isabella (Groen), Liva (Geel), Isa 

(Blauw), Hafza (Oranje) en Ailani (ood). Helaas 

was Ailani afwezig die dag en staat ze daarom niet 

op de foto. Juf Jola en Juf Hanneke helpen de 

kinderen bij dit vergaderen en bij het notuleren.   

 

Om goed te kunnen vergaderen hebben we gelijk al 

afspraken gemaakt met elkaar:  

 

Aardig doen  

Elkaar laten uitpraten  

Naar elkaar luisteren  

Je vinger opsteken  

Goed opletten  

Duidelijk praten  

Denken voor je klas  
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Daarna hebben we op verzoek van Sinterklaas wat dingen uitgezocht en we hebben 

met elkaar nagedacht over hoe we Kerstfeest kunnen vieren, met de 

Coronamaatregelen.   

 

Het was nog best wel moeilijk om steeds na te denken voor de klas en niet 

alleen voor jezelf. Maar het is al goed gelukt!   

 

Op dinsdag 24 november gaan we weer vergaderen.   

 

EU Schoolfruit 
Van 9 november t/m 16 april krijgen de leerlingen op school gratis drie 

porties groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-

Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen 

spelenderwijs om verschillende soorten 

fruit en groente te eten. Dat is niet 

alleen gezond, maar ook leuk!  

 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of 

groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u 

dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief  

  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid 

groente en fruit per dag te halen.  

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een 

initiatief van de Europese Unie, het Ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het 

programma wordt ondersteund door het 

Voedingscentrum. 

 

De groente- en fruitverstrekkingen worden 

gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor 

de school en de ouders géén kosten verbonden aan 

het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 

 

 

 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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Schoolvakantie en roostervrije dagen schooljaar 2020-2021 
Roostervrije dag, leerlingen vrij vr 06-11-2020    

Sinterklaasfeest, leerlingen vrij 

vanaf 12.30 uur 
vr 04-12-2020    

Middag vrij vanaf 12.30 uur vr 18-12-2020    

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

Roostervrije dag, leerlingen vrij ma 18-01-2021    

Roostervrije dag, leerlingen vrij vr 19-02-2021    

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

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

Sportdag, leerlingen vrij vanaf 12.30 

uur 
vr 23-04-2021    

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    

Roostervrije week, leerlingen vrij ma  21-06-2021 t/m vr 25-06-2021 

Roostervrije dag, leerlingen vrij vr 16-07-2021    

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

 

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

voorlopig niet door laten gaan. Wanneer inloopochtenden weer mogelijk zijn 

informeren wij u. 
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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 NOVEMBER 2020 

ma 2  

di 3  

wo 4  

do 5  

vr 6 Roostervrije dag, leerlingen vrij 

za/zo 7/8  

ma 9  

di 10  

wo 11  

do 12  

vr 13  

za/zo 14/15 Aankomst Sinterklaas 

ma 16  

di 17  

wo 18  

do 19  

vr 20  

za/zo 21/22  

ma 23  

di 24  

wo 25  

do 26  

vr 27  

za/zo 28/29  

ma 30  


