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Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief Februari 2023nr. 7

  

 

  
Geachte ouders/verzorgers, 

 
De voorjaarsvakantie staat alweer voor de deur. Alle juffen, 

meesters en kinderen kunnen even uitrusten. We zien iedereen 

graag weer op 6 maart. 

 

Twee leerlingen uit groep 

Groen hebben een actie 

georganiseerd voor de 

slachtoffers van de aardbeving 

in Turkije en Syrië. Met de 

hele school zamelen we 

statiegeldflessen in en de 

opbrengst doneren we aan 

giro 555. Helpt u mee?! 

Inleveren kan in de klas of 

handvaardigheidslokaal. 

 

Personeel 
In groep Geel start na de voorjaarsvakantie juf Brenda en juf 

Souhaila. We wensen hen veel plezier in deze groep.  

 
Hieronder stellen 2 stagiaires zich voor: 

Hoi, ik ben Evi de Winter en kom hier tot 

aan het einde van het jaar stage lopen in 

groep Rood. Ik ben 18 jaar en zit in mijn 

eerste jaar van de academische Pabo in 

Rotterdam. Dit houdt in dat ik de pabo doe 

op de Hogeschool Rotterdam en op de 

Erasmus Universiteit volg ik de opleiding 

pedagogisch wetenschappen. Het voor de klas 

staan is iets dat ik sinds kleins af aan al wil 
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doen. Ik vind het dus erg leuk om hier stage te kunnen lopen en 

hoop zoveel mogelijk ervaring op te kunnen doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Evi 

 

Hoi! Mijn naam is Tobie Kraaikamp, ik loop 

stage in groep Paars gezellig met juf Patricia 

en juf Melissa. Ik ben 17 jaar, in mijn vrije tijd 

ga ik veel boulderen (klimsport). Ik volg de 

opleiding Sociaal werk. Het is erg speciaal om 

als sociaal werker op een SBO school stage 

te lopen. Gelukkig is het toch mogelijk 

gemaakt en dat vind ik erg fijn en leuk. Ik zal 

hier stage blijven lopen tot de zomervakantie 

op de woensdag en vrijdag. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Tobie. 

 

EU schoolfruit 
De leveringen van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma zijn 

afgelopen. De leerlingen hebben verschillende soorten fruit en 

groenten kunnen proeven. Ze vonden dat heel lekker. 

Volgend schooljaar zullen we ons weer inschrijven voor het  

EU-schoolfruit en we hopen dat we ook dan ingeloot worden. 

 

Project ‘lentekriebels’  
Van 20 maart t/m 31 maart vindt het 

project 'Lentekriebels' weer plaats op 

de Kameleon. Een verplicht onderdeel 

uit ons lesprogramma. Dit thema 

komt jaarlijks terug op onze school. 

Tijdens dit project behandelen wij de 

volgende onderwerpen.  
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Het verschil tussen jongens en meisjes  

 

Het ontstaan en de geboorte van een baby  

 

De verschillende relatievormen van een gezin  

 

Vriendschap en verliefdheid  

 

Seksuele weerbaarheid (Wat doe je als je iets niet fijn vindt? 

Wie vertrouw je?)  

 

Wij maken gebruik van een lespakket, waarbij de onderwerpen 

aangeboden worden op een manier die passend is bij de leeftijd 

van de kinderen. Het is goed om dit thema ook thuis te 

bespreken. Vindt u dit lastig, neem dan contact op met de 

leerkracht van uw zoon of dochter. 

 

Kooklessen 
Op dit moment zijn er geen kooklessen meer op de school. De 

kookjuf is tijdelijk uitgevallen door ziekte. Wij, maar vooral de 

leerlingen, vinden dat heel erg jammer. De leerlingen kijken altijd 

uit naar de kooklessen. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer 

informatie dan kunt u contact opnemen met Lieke Bouber 

(l.bouber@wijzer.nu) of José van der Zande 

(j.vanderzande@wijzer.nu).  

 

Schoolvakanties, studie- en roostervrije dagen 

schooljaar 2022-2023 

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

Roostervrije dag, leerlingen vrij do 06-04-2023    

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

Sportdag leerlingen vanaf 12.30 

uur vrij 
vr 21-04-2023    

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    

Roostervrije dag, leerlingen vrij ma 12-06-2023    

Roostervrije dag, leerlingen vrij vr 07-07-2023    

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

mailto:l.bouber@wijzer.nu
mailto:j.vanderzande@wijzer.nu
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Hieronder vindt u alvast de schoolvakanties en de 

wijzerstudiedag voor volgend schooljaar.  

De studiedagen voor 2023-2024 van de Kameleon zijn nog niet 

bekend. Zodra deze bekend zijn zullen ze in het overzicht 

worden vermeld. 

 

Schoolvakanties, studiedag schooljaar 2023-2024 
Wijzer Studiedag vr 06-10-2023    

Herfstvakantie ma 16-10-2023 t/m vr 20-10-2023 

Kerstvakantie ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024 

Voorjaarsvakantie ma 19-02-2024 t/m vr 23-02-2024 

Paasweekeinde vr 29-03-2024  t/m ma 01-04-2024 

Koningsdag za 27-04-2024    

Meivakantie (incl. 

Hemelvaartsdag) 
ma 29-04-2024 t/m vr 10-05-2024 

Pinksteren ma 20-05-2024    

Zomervakantie ma  15-07-2024 t/m vr 23-08-2024 

 
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 FEBRUARI 2023 

ma 20 OPP & rapportgesprekken 

di 21 Violet en Groen: Havenexcursie 

wo 22  

do 23 OPP & rapportgesprekken 

vr 24  

za/zo 25/26  

ma 27  

di 28 Voorjaarsvakantie  
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AGENDA MAART 2023 

wo 1 Voorjaarsvakantie 

do 2  

vr 3  

za/zo 4/5  

ma 6  

di 7  

wo 8  

do 9  

vr 10 
Eindfilm schoolverlaters, leerlingen om 

16.00 klaar. 

za/zo 11/12  

ma 13 Oranje: Bibliotheek 

di 14 Rood: Bibliotheek 

wo 15 Violet: Bibliotheek 

do 16 Groen: Bibliotheek 

vr 17 Inloopochtend 

za/zo 18/19  

ma 20 Goud: Bibliotheek 

di 21 Blauw: Bibliotheek 

wo 22 Zilver: Bibliotheek 

do 23 Geel: Bibliotheek 

vr 24  

za/zo 25/26  

ma 27  

di 28  

wo 29  

do 30  

vr 31  


