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Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief oktober 2021nr. 2 

 
 

Na de herfstvakantie 
En dan zit de herfstvakantie er al weer op! De eerste 

schoolweken zijn voorbij gevlogen. We kijken terug op een 

geslaagde kinderboekenweek. Het thema van dit jaar ‘worden 

wat je wil’ sprak de kinderen erg aan. Naast alle activiteiten 

rondom het lezen was er ook een bezoek van de brandweer, de 

politie en waren er ook nog ouders op school die kwamen 

vertellen over hun beroep. 

De kinderen fantaseren er inmiddels wild op los wat ze later 

allemaal wel niet willen worden als ze groot zijn. En als het aan 

sommige kinderen ligt hoeft dat echt niet bij één beroep te 

blijven. Want als je wens is om politie, bakker en brandweer te 

worden, dan kan dat toch best allemaal tegelijk? 

Deze week zijn de eerste indrukgesprekken en volgende week is 

het een spannende week voor onze schoolverlaters. Zij krijgen 

alweer hun voorlopig advies. 

En voor we het weten staan de feestdagen alweer voor de deur. 

Maar eigenlijk is natuurlijk iedere dag met onze kinderen een 

feestje! 

 

Met vriendelijke groet, 

Rob van der Mark 

      & 

Lieke Bouber 
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Positieve gevolgen van de corona pandemie 
Al ruim anderhalf jaar hebben wij heel veel last van de corona 

pandemie. Hoe gek het ook klinkt, toch heeft de corona 

pandemie ons ook positieve dingen gebracht. Hieronder zetten 

wij ze op een rijtje: 

• Met elkaar hebben wij veel voor elkaar gekregen. Team en 

ouders hebben elkaar ook in lastige tijden goed 

ondersteund. Dat voelt goed en biedt perspectief voor de 

toekomst. Hier kunnen wij met elkaar trots op zijn.  

• Voor en na schooltijd staan collega’s zonder groep op het 

plein of voor de school. Dat blijven wij volhouden, ook na 

de corona pandemie. Het is fijn om even contact te hebben 

met kinderen of ouders, als dat nodig is, bij het naar 

binnen en naar buiten gaan.  

• Het de klassen rondgaan bij verjaardagen was lang 

onmogelijk. Nu het weer kan, hebben wij een veel handigere 

manier gevonden om dit te doen.  

• Het zelfstandig verwerken na een instructiemoment op 

school gaat veel beter dan een aantal jaren terug.  

• Ons team, de kinderen maar ook u als ouders zijn digitaler  

geworden. 

o Ook nu ouders voor gesprekken weer op school 

komen, is het soms handig om iemand aan te laten 

sluiten via Teams.  

o Eerder dan wij van plan waren heeft ieder kind op 

school vanaf groep Paars een laptop of chromebook. 

Voor de kleuters zijn er I-pads in de groep aanwezig.  

o Bij veel meer ouders is er voor de kinderen een goede 

computer of laptop in huis.  

o Is uw zoon of dochter thuis i.v.m. met 

thuisquarantaine of kan er geen vervanging geregeld 

worden, dan kan er heel snel digitaal werk worden 

klaargezet.  

Wij willen u nogmaals bedanken voor de samenwerking in deze 

lastige periode.  
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Kinderraad 
De eerste vergadering van onze Kinderraad zit er alweer op. 

Samen hebben wij afspraken gemaakt om de vergaderingen goed 

te laten verlopen. Ook hebben de kinderen tips en tops gegeven 

over de start van het schooljaar. Vooral de kanjerlessen werden 

als positief ervaren. De kinderen hebben hierdoor echt het gevoel 

hun klasgenoten beter te kennen en dit draagt bij aan het 

onderling vertrouwen. Ook hebben wij de ideeënpot van vorig 

jaar schoongemaakt zodat wij deze de aankomende vergadering 

mooi kunnen versieren voor onze nieuwe groep. De kinderen uit 

de klas kunnen hier hun ideeën in stoppen zodat de 

vertegenwoordiger van de klas de ideeën in de Kinderraad kan 

delen.  

 

De volgende vergadering is op 9 november. 

 

 

Groetjes namens de Kinderraad, 

 

Juf Hanneke en juf Jola. 
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Een week met…Juf Myrthe 
Hallo allemaal, 

 

Wat leuk om jullie allemaal even een kijkje te geven in mijn werk 

op de Kameleon! Ik werk hier nu al 16 jaar met heel veel plezier 

en ben begonnen toen de school nog de Dr. Albert 

Schweitzerschool was. 

 

Vier dagen per week ben ik op school aanwezig en in die tijd 

werk ik als logopedist voor de Kameleon en als gespecialiseerd 

leesbehandelaar (SLB-er) voor school en het 

samenwerkingsverband. 

 

Logopedie 

Op maandagmiddag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag werk ik 

als logopedist. Alle kinderen die nieuw op school komen worden 

een keer opgehaald door mij of door de stagiaire van logopedie. 

We gaan samen met het kind bekijken hoe het staat met de 

spraak- en taalontwikkeling: Hoe groot is de woordenschat, wat 

begrijpt het kind wanneer er iets wordt verteld of voorgelezen, 

kan het op een goede manier vertellen en zinnen maken, kan het 

alle letters goed uitspreken. Soms heeft een kind hierbij hulp 

nodig en dan mag het 1 of 2 x per week naar logopedie. We 

gaan dan oefenen om bijvoorbeeld meer woorden te leren en 

goed te kunnen vertellen wat je wilt. Dat doen we door in 

thema’s te werken: werkbladen, oefeningen en spelletjes rondom 

een thema om in te oefenen wat hij/zij geleerd heeft tijdens de 

les. Om echt goed te kunnen onthouden wat er geleerd is, krijgt 

het kind een eigen logopediemap om thuis ook nog te kunnen 

oefenen. 

 

Lezen 

Samen met juf Mariska (intern begeleider van de onderbouw) 

bekijken we elk half jaar hoe de leestoetsen gemaakt zijn. Welke 

kinderen zijn goed vooruitgegaan en welke kinderen hebben 

misschien extra hulp nodig bij het lezen. We maken dan een 

plannetje hoe dat kind het beste geholpen zou kunnen worden: 

leesbehandeling van juf Mariska, juf Tamara of van mij, 
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leeskilometers maken in een groepje of extra oefenen op de 

computer of met een juf of meester. 

 

SLB (specialistische leesbegeleiding) 

Op maandag- en vrijdagochtend werk ik als SLB-er. Wanneer 

kinderen extra ondersteuning nodig hebben op school dan kan het 

samenwerkingsverband van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam 

en Maasluis samen met school kijken welke ondersteuning er 

ingezet kan worden. Soms blijven kinderen moeite houden met 

lezen, zelfs als er al veel extra geoefend is. Een kind kan dan 

aangemeld worden voor specialistische leesbegeleiding (SLB). 

Door het lezen te analyseren en heel gericht te oefenen kunnen 

we kijken waardoor het komt dat het lezen zo moeizaam gaat en 

of er misschien wel sprake is van dyslexie. Kinderen van alle 

scholen in de wijk Holy komen dan naar de Kameleon om te 

oefenen met lezen. 

 

Meertaligheid 

Sinds kort doe ik op woensdagmiddag de opleiding tot Globe-

specialist. Dit is een opleiding op de school voor nieuwkomers De 

Globe in Vlaardingen. Hier leer ik hoe kinderen (en hun ouders) 

die meerdere talen spreken en nog moeite hebben met het 

Nederlands het beste ondersteund of geholpen kunnen worden om 

goed mee te kunnen doen met de lessen op school. 

 

EU Schoolfruit 
Hoera!! We zijn ingeloot voor het eu 

schoolfruitprogramma. Dit betekent 

dat we van 15 november (week 46) 

t/m week van 18 april (week 16) voor 

3 dagen per week schoolfruit op 

school hebben. 

De leerlingen zullen in die periode 

bekende en onbekende soorten fruit 

en groenten gaan proeven. 

Wilt u elke week weten welke stuks 

fruit of groenten gaan proeven? Schrijf u dan in voor de 

nieuwsbrief via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.  

 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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Coronavirus 
Gelukkig mag er steeds meer. Hopen dat dit zo blijft. Wij vinden 

het fijn dat ouders weer in kleine stapjes de schol in kunne. Wij 

hopen de inloopochtenden zo snel mogelijk weer op te starten.   

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       

September 2021 4 0 0 3 1 4 

Week  4 oktober  2 0 0 0 0 0 

Week 11 oktober 3 0 0 0 0 1 

 

Schoolvakantie, studie- en roostervrije dagen 

schooljaar 2021-2022 
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 OKTOBER 2021 

ma 25 Eerste indrukgesprekken 

di 26  

wo 27  

do 28 Eerste indrukgesprekken 

vr 29  

za/zo 30/31  
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AGENDA NOVEMBER 2021 

ma 1 Oranje: bibliotheek bezoek 

di 2 Rood: bibliotheek bezoek 

wo 3 
Goud, Blauw en Rood: Aladdin, de Musical 

Violet: bibliotheek bezoek 

do 4 Groen: bibliotheek bezoek 

vr 5  

za/zo 6/7  

ma 8 Goud: bibliotheek bezoek 

di 9 Blauw: bibliotheek bezoek 

wo 10 Zilver: bibliotheek bezoek 

do 11 Geel: bibliotheek bezoek 

vr 12  

za/zo 13/14 Intocht Sinterklaas 

ma 15 Studiedag: leerlingen vrij 

di 16  

wo 17  

do 18  

vr 19  

za/zo 20/21  

ma 22  

di 23  

wo 24  

do 25  

vr 26  

za/zo 27/28  

ma 29  

di 30  


