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Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief juni 2022nr. 9 

  

 

Het einde van het schooljaar 

 

Inmiddels is het einde in zicht en staat de vakantie voor de 

deur. 

Achter de schermen zijn wij vollop bezig met de 

afscheidsvieringen van verschillende collega’s en ook met 

alle indelingen voor komend schooljaar. 

Doordat wij komend schooljaar met volle groepen starten 

hebben we nog lang moeten puzzelen om de groepsindeling 

kloppend te maken. 

We willen een zo best passende plek voor iedere leerling. 

Het zal weer even wennen worden, een nieuwe klas, 

meesters en juffen die we moeten missen, nieuwe 

leerkracht. Maar ook volgend jaar gaan we er weer een 

mooi jaar van maken met elkaar en zorgen we ervoor dat 

de kinderen zich snel weer helemaal op hun plek gaan 

voelen in hun nieuwe groep. 

Voor nu nog even de laatste loodjes van dit schooljaar en 

wij willen u en de kinderen vast een hele fijne en plezierige 

vakantie toewensen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team 

 

Rob van der Mark  

Lieke Bouber 

 

 



  

  2    

 

Nieuwsbrief juni | nr. 9 

 

 

 

. 

Geeft kleur aan ieder kind 

Afscheidswoord Rob 

Na 44 jaar met veel plezier 

in het openbaar onderwijs 

gewerkt te hebben, ga ik 

met pensioen. De laatste 

vijf jaar op de Kameleon 

zijn omgevlogen. Wat is er 

nu mooier dan met een 

geweldig team te werken 

aan de toekomst van 

kinderen.  

Trots draag ik de school 

met een gerust hart over 

aan mijn opvolger, Lineke de Jong. Er staat een sterk MT 

met adjunct-directeur Lieke Bouber en onze IB-ers.  

Misschein lukt het nog om persoonlijk afscheid van u te 

nemen als u op school bent. Lukt dit niet dan wil ik u 

bedanken voor de fijne samenwerking in deze toch lastige 

corona periode.  

Ik ga de school verlaten maar blijf op een andere manier 

met de Kameleon verbonden. Via herinneringen en het 

plekje in mijn hart waar ik de ervaringen met onze kids, 

collega’s en ouders heb opgeborgen.    

Ik voel mij goed, zit vol plannen, krijg meer tijd voor mijzelf 

en ga meer tijd besteden met mijn vrouw en kinderen.  

 

Afscheid meester Rob 

Op donderdag 7 juli nemen wij met alle kinderen van de 

school afscheid van meester Rob. Hoe wij deze dag gaan 

invullen, houden wij verder nog even geheim. 

Na schooltijd, om 14.15, bent u als ouder van harte 

uitgenodigd om ook afscheid te kunnen nemen van meester 

Rob. Dit kan tot uiterlijk 15.00 
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Nieuwe Collega 
M.i.v. het nieuwe schooljaar komt Linda ons team versterken. 

Hieronder stelt zij zich voor.  

  

Beste ouders/verzorgers, 

 

Na de zomervakantie word ik juf op de 

Kameleon. 

Mijn naam is Linda van der Reijken en ik woon 

in Schiedam met mijn man Theo. Ik ben 

moeder van een dochter en een zoon en oma 

van een kleinzoon. 

In mijn vrije tijd doe ik aan volleybal en 

zwemmen. 

De afgelopen jaren heb ik op een nieuwkomersschool gewerkt en 

daarvoor op een basisschool. 

Binnenkort kom ik een kijkje nemen in de groepen om de kinderen 

en mijn nieuwe collega’s te leren kennen. 

Ik kijk er naar uit om te starten als juf op de school van uw 

kind. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Linda van der Reijken 

 

Kooklessen 
We zijn heel blij dat Pascal, de moeder van Xavi, bij ons op 

school de kooklessen wil geven in het nieuwe schooljaar. De 

leerlingen kijken er zeker naar uit om weer te gaan koken. 

  

Hoera, we zijn ingeloot voor EU Schoolfruit 
We zijn ingeloot voor het schoolfruit 

voor het volgend schooljaar. EU-

Schoolfruit start in week 36! In de 

week van 5 september starten de 

fruit- en groenteleveringen. De 

leerlingen krijgen fruit/groenten t/m 

week 6 van 2023 (6 t/m 10 februari 

2023). We kijken er naar uit om al 

dat lekkers weer te proeven. 
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Bericht van de Kinderraad  
In de week van 5 september vinden de verkiezingen plaats voor 

de kinderraad van schooljaar 2021-2022 

 

Groetjes namens de Kinderraad, 

 
Juf Hanneke en juf Jola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolvakanties, studie- en roostervrije dagen 

schooljaar 2021-2022 
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 JUNI 2022 

wo 29 
Meester- en Juffendag 

Hulpoudermiddag 

do 30 Start schoolverlatersactiviteiten 

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  

AGENDA AUGUSTUS 2022 

ma 22 Start schooljaar 2022 - 2023 

di 23  

wo 24  

do 25  

vr 26  

za/zo 27/28  

ma 29  

di 30  

wo 31  



  

  6    

 

Nieuwsbrief juni | nr. 9 

 

 

 

. 

Geeft kleur aan ieder kind 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA SEPTEMBER 2022 

do 1  

vr 2  

za/zo 3/4  

ma 5 
Start EU-schoolfruit 

Informatieavond van 19.30-21.00 uur 

di 6  

wo 7  

do 8 Verkiezingen Kinderraad 

vr 9  

za/zo 10/11  
 

ma 12 Schoolfotograaf 

di 13  

wo 14  

do 15  

vr 16  

za/zo 17/18  
 

ma 19  

di 20  

wo 21  

do 22  

vr 23  

za/zo 24/25  
 

ma 26  

di 27  

wo 28  

do 29  

vr 30  

za/zo 31/1  
 


