
  

  1    

 

 

Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief september 2021nr. 1 

 
 

Start van het schooljaar 
Het lijkt alweer een hele tijd geleden dat we vakantie hadden en 

we zitten dan ook alweer halverwege de vierde schoolweek. In 

de groepen is er de afgelopen weken veel aandacht besteed aan 

het leren kennen van elkaar. De klassenregels zijn gezamenlijk 

met de kinderen vastgesteld en de eerste creatieve lessen van 

Kade 40 zijn achter de rug. 

De kinderen raken steeds meer gewend aan de nieuwe juf en/of 

het nieuwe lokaal en inmiddels weet ook (bijna) iedereen de weg 

te vinden naar de toiletten zonder te verdwalen. 

 

Het was fijn om de meesten van u weer te mogen ontmoeten op 

de informatieavond. Gezien alle versoepelingen hopen we dat we 

elkaar dit schooljaar steeds wat vaker op school kunnen treffen. 

Zo willen we op korte termijn weer inloopochtenden organiseren, 

zouden we de kooklessen willen hervatten en mogen we de 

hulpouders weer welkom heten in de school voor de 

schoolbibliotheek en mogelijk voor het schoolfruit. 

We zullen u via de mail en de app op de hoogte stellen over de 

laatste aanpassingen op dit gebied. 

 

Graag tot snel! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rob van der Mark 

       & 

Lieke Bouber 
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Correctie data Vakantie- en Roostervrije dagen 

en belangrijke data in de schoolgids 
In de schoolgids van 2021-2022 zijn de volgende correcties van 

toepassing: 

 

Roostervrije dag, lln vrij do 03-02-2022 ipv ma 03-02-2022 

Roostervrije dag, lln vrij di 07-06-2022 ipv ma 07-06-2022 

Paas high tea do 14-04-2022    

 

Kinderraad 
Afgelopen week zijn er in de klassen weer verkiezingen gehouden 

voor de Kinderraad. Ieder kind mocht zich verkiesbaar stellen 

voor een plekje in de Kinderraad. Deze kinderen mochten zichzelf 

aan hun klas presenteren en vertellen waarom zij een geschikte 

kandidaat zijn voor de Kinderraad. De kinderen hebben zich goed 

gepresenteerd en in veel klassen was de keuze dan ook moeilijk 

om te maken. 

 

De Kinderraad van dit jaar bestaat uit: Luna (Blauw), Sara 

(Oranje), Noah (Groen), Eden (Violet), Abir (Geel), Viktor (Rood) 

en Chaima (Goud). De eerste vergadering van de Kinderraad zal 

plaatsvinden op 28 september. Wij hebben er heel veel zin in. 

 

Juf Hanneke en juf Jola 

 

Een week met…Juf Wendy  
Wat leuk dat ik jullie een beetje mee kan nemen in 

mijn werk op SBO Kameleon. Ik ben juf Wendy en ik 

werk op maandag, donderdag en vrijdag als 

orthopedagoog op school. In mijn werk ben ik vooral 

ondersteunend voor de leerkrachten, de interne 

begeleiders en de kinderen natuurlijk! Ook maak ik de 

OPP’s van alle kinderen die nieuw bij ons op school 

komen. Ik vind zelf dat ik de leukste baan heb en door jullie in 

mijn week mee te nemen, zal ik jullie een beetje mee laten 

genieten.  
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Diamanten 

Op vrijdag werk ik altijd in de 

Diamantenkamer. Hier krijgen 

leerlingen extra ondersteuning en 

hulp bij hun gedrag. Het leukste 

stukje hieraan vind ik het in- en 

uitchecken. Iedereen komt even 

vertellen hoe de dag gestart is en 

als er iets opgelost moet worden, 

doen we dat natuurlijk ook 

meteen. Zo kan iedereen met een 

prettig (groen) gevoel de klas in 

en in de  middag weer naar huis.  

Sommige kinderen werken daarnaast apart ook nog met mij aan 

de training Alles Kidzzz. In deze training leren kinderen hun 

emoties beter reguleren. We maken een emotiethermometer en 

doen oefeningen om je emoties te herkennen en te begrijpen. 

Ook maken we veel gebruik van de helpende gedachte: door 

positief te denken, kun je ook positiever gedrag laten zien.  

 

Beter bij de Les 

De training Beter bij de Les geef ik soms aan kinderen in de 

bovenbouw die moeite hebben met concentreren en hun 

werkhouding. Door veel te vertellen over hoe hun brein werkt, 

leren de kinderen hoe het bij hen werkt én wat ze kunnen doen 

om hun werkhouding te verbeteren. 

IQ-onderzoeken  

Bij alle schoolverlaters wordt aan het eind 

van groep 7/begin groep 8 een IQ-onderzoek 

afgenomen. Dit onderzoek ondersteunt het 

schooladvies. Ook kan het soms zijn dat er 

in een andere groep een     IQ-onderzoek 

wordt gedaan om uit te zoeken wat de 

mogelijkheden van een kind zijn. Door dit 

goed in beeld te brengen, kan de leerkracht 

hierop aansluiten bij de instructie in de klas.  

Wilt u meer weten over mijn werk of heeft 

u vragen, ben ik altijd bereikbaar op mijn 

mailadres w.kreber@wijzer.nu.   
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Thuis weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

helpt!  

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het 

lesgeld van kinderen (tot 18 jaar) waar thuis tijdelijk of langdurig 

weinig geld is, zodat ook zij mee kunnen doen. Wanneer er 

schulden zijn, een gezin moet rondkomen van een uitkering of u 

als gevolg van de Coronacrisis geldzorgen heeft: het Jeugdfonds 

Sport en Cultuur kan helpen!  

Wilt u gebruik maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Dit 

kan door een aanvraag in te dienen met behulp van een 

intermediair. Bij ons op school kunt u hiervoor contact opnemen 

met Lieke Bouber (adjunct-directeur). 

Zij vult, samen met u, enkele gegevens in. Wanneer de aanvraag 

wordt goedgekeurd door het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan uw 

zoon of dochter direct gaan sporten. Het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur betaalt dan de contributie of het lesgeld aan de 

vereniging of cultuuraanbieder.  

Wilt u meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur? 

Kijk op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuidholland. 

 

 

 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuidholland


 

 

 

  5    

 

Nieuwsbrief september 2021 | nr.1 

 

 

. 

Geeft kleur aan ieder kind 

EVEN VOORSTELLEN 

Ook dit jaar zijn er in verschillende groepen stagiaires 

betrokken. Zij stellen zich graag aan u voor: 

 

Britt 

Hallo! Ik ben Britt de Jong, 22 jaar en ik zit in 

mijn derde jaar van de PABO. Dit jaar loop ik 

stage in groep Paars. Ik ben al 4 jaar leiding bij 

scouting en hier heb ik mijn affiniteit met het 

werken met kinderen ontdekt. Ik heb heel veel zin 

om hier op school aan de slag te gaan en ik weet 

zeker dat ik hier super veel ga leren! 

  

 

Irene 

Hallo allemaal,  

 

Mijn naam is Irene, ik ben tweedejaars student van 

de deeltijd pabo. Ik zal tot ongeveer eind januari elke 

dinsdag stage lopen in groep wit.  

Naast mijn studie en stage werk ik op een school 

(cluster 3) voor kinderen met een ernstig meervoudig 

beperking bij het bewegingsonderwijs.  

In mijn vrije tijd speel ik waterpolo en ga ik graag 

buiten erop uit.  

Ik heb heel veel zin in deze stageperiode!  

Wellicht tot snel,  

 

Groetjes Irene 

  

Kaylee 

"Hoi! Mijn naam is Kaylee en ik loop dit jaar 

mijn afstudeerstage in groep Groen. Het zou 

kunnen dat je mij al herkent, ik heb namelijk 

vorig jaar het hele jaar stage gelopen in groep 

Oranje! Ik heb opnieuw voor een jaar op de 

Kameleon gekozen omdat ik het mooi vind dat 

elke leerling hier op zijn of haar eigen niveau 

wordt geholpen en omdat één van de doelen is 
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om het plezier in leren weer terug te krijgen! Omdat ik een 

gecombineerde studie volg, zal ik niet elke week aanwezig zijn 

op school; in de weken dat ik er wel ben, sta ik op dinsdag, 

woensdag en donderdag voor de klas. Ik heb weer zin in dit 

nieuwe schooljaar!" 

  

Tessa 

Hi! Mijn naam is Tessa Brobbel, 26 jaar oud 

en op het moment derdejaars deeltijd Pabo 

student. Naast mijn studie werk ik 2.5 dag in 

groep 4/5 op een basisschool in Delft en loop 

ik sinds september stage in groep geel op de 

Kameleon. Ik heb ervoor gekozen om stage te 

lopen op de Kameleon om mijn horizon te 

verbreden en mijzelf als leerkracht verder te 

ontwikkelen. De Kameleon biedt geeft mij de 

kans om dit te doen.  

 

Coronavirus 
Er zijn landelijk steeds minder besmettingen. Als het goed is 

gaan wij er steeds minder last van hebben. Het is fijn dat 

iedereen ons zo zorgvuldig informeert bij klachten of twijfels 

over klachten. Wij hopen dat u ook zo snel mogelijk weer de 

school in mag.   

Hieronder een update van ons Corona dashboard.  

 
Week Aantal 

Getest 

Personeel 

 

Aantal 

Positief 

Personeel 

Aantal 

Positief 

Kinderen 

Dagen groep 

Naar huis 

Aantal nieuwe 

huisgenoten met 

corona 

personeel 

Aantal nieuwe 

huisgenoten met 

corona 

Kinderen 

Januari 2021 7 0 0 lock down 1 3 

Februari 2021 5 0 0 1 en lock down 0 2 

Maart 2021 15 0 3 11 0 14 

April 2021 19 1 4 10 0 9 

Mei 2021 19 0 5 3 0 13 

Juni 2021  9 0 1 1 0 2 

Juli 2021 4 0 0 2 0 2 

Zomervakantie       

Week 30 augustus 3 0 0 0 1 1 

Week 6 september 0 0 0 1 0 2 

Week 13 september 0 0 1 0 0 1 
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EU Schoolfruit 
We hebben ons weer ingeschreven voor het 

schoolfruit. Als we ingeloot worden krijgen we 

van 15 november (week 46) t/m week van 18 

april (week 16) voor 3 dagen per week 

schoolfruit op school. 

 

 

 

 

 

 

Schoolvakantie, studie- en roostervrije dagen 

schooljaar 2021-2022 
Studiedag, leerlingen vrij vr 01-10-2021    

Herfstvakantie ma 18-10-2021 t/m vr 22-10-2021 

Studiedag, leerlingen vrij ma 15-11-2021    

Sinterklaas vrij vanaf 12.30 uur vr 03-12-2021    

Leerlingen vrij vanaf 12.30 uur vr 24-12-2021    

Kerstvakantie ma 27-12-2021 t/m vr 07-01-2022 

Studiedag, leerlingen vrij do 03-02-2022    

Voorjaarsvakantie ma 28-02-2022 t/m vr 04-03-2022 

Leerlingen vrij vanaf 12.30 uur wo 23-03-2022    

Paasweekeinde vr 15-04-2022  t/m ma 18-04-2022 

Sportdag vrij vanaf 12.30 uur do 21-04-2022    

Meivakantie (incl. Koningsdag) ma 25-04-2022 t/m vr 06-05-2022 

Hemelvaartsvakantie do 26-05-2022 t/m vr 27-05-2022 

Pinksteren ma 06-06-2022    

Studiedag, leerlingen vrij di 07-06-2022    

Roostervrije dag, leerlingen vrij vr 08-07-2022    

Zomervakantie ma  11-07-2022 t/m vr 19-08-2022 
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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 SEPTEMBER 2021 

ma 20 Schoolfotograaf 

di 21  

wo 22  

do 23  

vr 24  

za/zo 25/26  

ma 27  

di 28  

wo 29  

do 30  
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AGENDA OKTOBER 2021 

vr 1 Studiedag, leerlingen vrij 

za/zo 2/3  

ma 4  

di 5  

wo 6 Start kinderboekenweek 

do 7  

vr 8  

za/zo 9/10  

ma 11  

di 12  

wo 13  

do 14  

vr 15 Afsluiting kinderboekenweek 

za/zo 16/17  

ma 18  

di 19  

wo 20 HERFSTVAKANTIE 

do 21  

vr 22  

za/zo 23/24  

ma 25 Eerste indrukgesprekken 

di 26  

wo 27  

do 28 Eerste indrukgesprekken 

vr 29  

za/zo 30/31  


