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Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief mei 2022nr. 8 

  

 

Hello and goodbye 

 
Het einde van het schooljaar is inmiddels al in zicht. 

Nog maar 7 weken tot de vakantie. Alweer een schooljaar 

voorbij. 

Voor meester Rob, juf Marja en juf Marijke is het echt aftellen 

geblazen, het zijn de laaste weken tot hun pensioen. 

Maar ook onze schoolverlaters zwaaien wij binnenkort gedag. 

Gelukkig staan er genoeg leuke activiteiten als survivallen, 

bowlen en een bbq voor hen gepland om ook echt op een goede 

manier afscheid te nemen van de Kameleon en van elkaar. 

Maar ook voor de rest van de school staan er nog leuke 

activiteiten op de planning. 

Zo volgt er nog de meester en juffendag, is er een 

ouderbedankmiddag, gaan een aantal groepen naar Blijdorp. 

 

Voor volgend schooljaar zijn wij druk bezig met de indeling van 

de groepen, zijn wij in gesprek met mogelijk nieuwe collega’s en 

ook de nieuwe directeur Lineke komt af en toe bij ons langs om 

de overdracht naar volgend jaar zo goed mogelijk te laten 

verlopen. 

(En mocht u nieuwsgierig zijn, in deze nieuwsbrief stelt zij zich 

vast graag aan jullie voor). 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team 

 

Rob van der Mark  

Lieke Bouber 
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Nieuwe directeur 
Geachte ouders/verzorgers. 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar ben ik de 

nieuwe directeur van SBO Kameleon. Ik neem het 

stokje over van Rob van der Mark die dan met 

pensioen gaat. 

Het duurt nog wel even maar ik stel me toch 

graag aan u voor. 

Mijn naam is Lineke de Jong en ik woon in 

Rotterdam samen met man Rob en zoon Daan. 

Twee zonen zijn al uitgevlogen. Totdat ik naar Vlaardingen zal 

gaan ben ik nog werkzaam in Den Haag. Ik heb erg veel zin in 

deze nieuwe baan. In Rotterdam ben ik eerder directeur geweest 

in het SBO. 

Ik vind goed onderwijs voor alle leerlingen heel belangrijk en zoek 

hierin graag de samenwerking met ouders. Daarom kijk ik er naar 

uit om u te ontmoeten en met u te spreken over uw 

verwachtingen van de school en de directie. De komende tijd zal 

ik me gaan voorbereiden op het werk op SBO Kameleon en 

wellicht ontmoeten we elkaar dan en anders: tot in het nieuwe 

schooljaar. 

 

Hartelijke groet, 

 

Lineke de Jong 

 

Eindstand Oekraïne 
De leerlingen hebben goed hun 

best gedaan met het inzamelen 

van lege flessen tijdens ons 

landenproject. De eindstand van 

de lege flessen actie voor 

Oekraïne is € 329,45. Het 

initiatief Vlaardingers voor 

Oekraïners is blij met onze 

bijdrage. Op facebook 

Vlaardingers voor Oekraïners 

kunt u informatie vinden over de 

activiteiten van het initiatief. 
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Koningspelen op 21 april 
Wat hebben wij genoten van deze sportieve dag! Strak blauwe 

lucht, blije gezichten, sportief gedrag en sportieve prestaties, 

doorzettingsvermogen en weer samen een mooie dag maken voor 

de kinderen. We kunnen terugkijken op een geslaagde 

Koningspelen! In het bijzonder willen we alle ouders / opa’s en 

oma’s bedanken die op welke manier dan ook geholpen hebben. 

Zonder jullie was het niet gelukt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreis 
Op schoolreis naar Plaswijckpark  

 

Heerlijk dat we weer op schoolreis 

mochten! Heel de week waren de 

kinderen er vol van. “Hoeveel nachtjes 

slapen nog, juf?!” Eindelijk was het 

vrijdag.  Alle rugtassen zaten vol met 

lekkere broodjes, pakjes drinken, 

snoepjes en ook hun zwemkleding waren 

ze niet vergeten. Hopelijk zou het zonnetje blijven schijnen. Met 

de onderbouwgroepen gingen we dit jaar naar Plaswijckpark. Om 

half 10 vertrok de bus richting Rotterdam.  

 

Eerst zijn we in groepjes het park doorgegaan. We konden 

boerderijdieren bewonderen, maar ook otters, stokstaartjes en 

aapjes. Na een bezoek aan de skelterbaan en de rondvaart over 

de plas gingen we naar het zwembad. Er waren meer scholen in 

het park op bezoek, maar die hadden niet aan zwemkleding 
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gedacht. Boften wij even! Lekker het zwembad voor onszelf! 

Nadat we uitgezwommen waren, gingen we nog in het treintje 

heel het park door. Konden we gelijk controleren of we niks 

hadden overgeslagen. O, wacht! We waren nog niet in de 

binnenspeeltuin geweest. Helaas was het daarna tijd om terug 

naar school te gaan.  

Moe en voldaan zaten de kinderen weer in de bus richting 

school. Ze vonden het allemaal een superleuke dag!   

 

Schoolreis Efteling  

 

Op 20 mei was het eindelijk zover, 

na 2 jaar niet op schoolreisje te 

zijn geweest, mochten we weer! 

Toen de juffen aankondigden dat 

we naar de Efteling zouden gaan, waren we allemaal door het 

dolle heen, we konden eigenlijk niet meer wachten. 

De bussen verschenen keurig op tijd bij school (over de terugweg 

hebben we het later) en we reden zonder files naar de Efteling, 

in de bus zat de sfeer er al goed in. 

Eenmaal bij de Efteling kregen we allemaal een kaartje en liepen 

we naar de ingang, het was even heel erg druk, maar gelukkig 

viel het in het park uiteindelijk wel mee. Alle groepjes gingen 

verschillende kanten op, het ene groepje begon achterin het park, 

het andere groepje voorin. Wat hebben we het geweldig gehad, 

er waren veel kinderen die al in de achtbanen durfden. 

Bijvoorbeeld in de Python, de Vogelrock en de Vliegende 

Hollander. Als dit nog wel een beetje spannend was, waren er 

gelukkig ook nog een heleboel andere dingen te doen: lekker 

dobberen in een bootje, in een treintje door het park rijden, in 

de Droomvlucht en ga zo maar door.   

Toen we om 16.15 weer naar de bus gingen was het even 

rommelig, niet alle bussen waren op tijd, dus we konden niet op 

tijd vertrekken naar Vlaardingen. Gelukkig hebben alle kinderen 

rustig gewacht en is alles opgelost. 

Het was een prachtige dag, iedereen heeft genoten van de 

attracties, van de gezelligheid, het lekkere weer, een topdag 

dus! Hulpouders: bedankt voor alle hulp, we waarderen het 

enorm.   

 

Groetjes van ons allemaal. 
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Inloopochtenden 
De eerstvolgende inloopochtend is vrijdag 17 juni van 8.20 tot 

8.45 uur 

Zet de andere inloopochtenden alvast in uw agenda: 

• Vrijdag 17 juni 

Eén keer per maand kunt u op wisselende dagen in de klas van 

uw kind kijken. Doel van deze ochtend is om te zien waar uw 

kind mee bezig is op school. De leerkrachten zullen wat werk 

van uw kind neerleggen. Uw zoon of dochter kan dan vertellen 

hoe daarmee gewerkt wordt. Om de les niet teveel te verstoren 

gaat u op deze ochtenden om 8.20 uur met uw zoon of dochter 

naar binnen. Uiterlijk 8.45 uur verlaat u dan de klas. Daarna 

staat er vanaf 8.45 uur tot ongeveer 9.30 uur in de 

personeelskamer koffie en thee klaar. U kunt dan nog even met 

elkaar in gesprek. Rob van der Mark, Lieke Bouber, Hanneke 

Klop en/of Mariska Haringa zijn dan ook in de buurt voor 

eventuele vragen.   

 

Kooklessen 
Tot het einde van het schooljaar krijgen de groepen Geel en 

Violet nog kookles. We hopen dat de leerlingen volgend 

schooljaar ook weer kooklessen kunnen krijgen. Zij zijn altijd heel 

enthousiast. 

Patricia stopt volgend jaar met de kooklessen. Daarom hopen we 

dat er voor volgend schooljaar een nieuwe “kookhulpouder” zich 

aanmeldt zodat alle leerlingen weer kookles kunnen krijgen. 

Mocht u interesse hebben om volgend schooljaar kookles te 

geven aan onze leerlingen dan kunt u contact opnemen met 

Lieke (l.bouber@wijzer.nu) of José (j.vanderzande@wijzer.nu)  

 

EU Schoolfruit 
We hebben opnieuw ingeschreven voor het EU schoolfruit project 

voor het nieuwe schooljaar. Op 7 juni krijgen we te horen of we 

ingeloot zijn voor het nieuwe schooljaar. Als we ingeloot zijn 

dan is de eerste levering van het schoolfruit in de week van 5 

september. 

 

 

 

mailto:l.bouber@wijzer.nu
mailto:j.vanderzande@wijzer.nu
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Bericht van de Kinderraad door Sara en Chaima 

 

 

Groetjes namens de Kinderraad, 

 
Juf Hanneke en juf Jola 
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Schoolvakanties, studie- en roostervrije dagen 

schooljaar 2021-2022 
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 

 

Schoolvakanties, studie- en roostervrije dagen 

schooljaar 2022-2023 
Wijzer Studie dag, leerlingen 

vrij 
vr 07-10-2022    

Herfstvakantie ma 24-10-2022 t/m vr 28-10-2021 

Kerstvakantie ma 26-12-2022 t/m vr 06-01-2023 

Voorjaarsvakantie ma 27-02-2023 t/m vr 03-03-2023 

Paasweekeinde vr 07-04-2023  t/m ma 10-04-2023 

Meivakantie (incl. Koningsdag) ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023 

Hemelvaartsvakantie do 18-05-2023 t/m vr 19-05-2023 

Pinksteren ma 29-05-2023    

Zomervakantie ma  10-07-2023 t/m vr 18-08-2023 

 
U kunt de schoolvakanties ook terugvinden op de website of de 

schoolapp. Vanuit de schoolapp kunt u ook de vakanties 

synchroniseren in uw agenda op de telefoon. 
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Kalender 
Hieronder vindt u de kalender voor de komende maand. Houdt u 

de informatie vanuit school goed in de gaten 

 

 

 

 

 

AGENDA MEI 2022 

ma 23 

Inloopochtend 

Goud en Geel: Voedselbos 

Geel en Rood: Kade 40 Muziekles 

di 24  

wo 25  

do 26 Hemelvaartsweekend 

vr 27 Hemelvaartsweekend 

za/zo 28/29  

ma 30  

di 31  
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AGENDA JUNI 2022 
wo 1  

do 2  

vr 3  

za/zo 4/5  

ma 6 2e Pinksterdag 

di 7 Roostervrije dag, leerlingen vrij 

wo 8 Violet: Bibliotheek bezoek 

do 9 Groen: Bibliotheek bezoek 

vr 10 Wit en Zebragroep: Blijdorp 

za/zo 11/12  

ma 13 
Goud: Blijdorp 

Oranje: Bibliotheek bezoek 

di 14 Goud: Bibliotheekbezoek 

wo 15 Zilver: Bibliotheekbezoek 

do 16 Blauw: Bibliotheekbezoek 

vr 17 
Inloopochtend 

Geel: Bibliotheekbezoek 

za/zo 18/19  

ma 20 Rapport OPP gesprekken 

di 21  

wo 22  

do 23 Rapport OPP gesprekken 

vr 24  

za/z0 25/26  

ma 27  

di 28  

wo 29 
Meester- en Juffendag 

Hulpoudermiddag 

do 30 Start schoolverlatersactiviteiten 
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AGENDA JULI 2022 

vr 1 Schoolverlatersactiviteiten 

za/zo 2/3  

ma 4 Schoolverlatersactiviteiten 

di 5 Schoolverlatersactiviteiten 

wo 6 Doordraai halfuurtje 

do 7  

vr 8 Roostervrije dag, leerlingen vrij 

za/zo 9/10  

ma 11  

di 12 Zomervakantie 

wo 13 tot 

do 14 vrijdag 19 augustus 2022 

vr 15  


