Nieuwsbrief 03 – 29 september 2021

Open dag scholen 6 oktober
6 oktober is er “open dag” op alle Amersfoortse scholen (basis- en voortgezet onderwijs).
Iedereen is van harte welkom om een school binnen te lopen. Een filmpje kunt u zien op:
https://www.kpoa.nl/contact-1/open-dag-amersfoortse-basisscholen-op-6-oktober-2021
Wij heten ouders van harte welkom voor een rondleiding of een praatje.
Op deze dag of een deel van de dag zijn ook aanwezig:
• een lid van onze ouderraad
• onze luisterjuf
• een jongerenwerker van Zielhorst
Niet aanwezig (maar u kunt hier wel informatie over krijgen):
• onze medezeggenschapsraad,
• Kinderopvang

Personeel
Verdrietig bericht uit het gezin van Saskia
Saskia is al een tijdje niet op school, u heeft dat eerder al eens in de nieuwsbrief kunnen lezen.
Saskia is in verwachting geweest van het tweede kindje in haar gezin.
In de loop van de zwangerschap ontstonden er ernstige twijfels over de gezondheid van dit
kindje. Begin september ging ook de gezondheid van Saskia erg achteruit en is besloten dat zij
moest bevallen.
Op 4 september (na 22 weken zwangerschap) is Femke dood geboren. Saskia, haar man en hun
zoontje maken een zeer verdrietige tijd door.
Vorige week hebben wij de ouders van groep 6 en 7 middels een brief ingelicht en is het aan de
leerlingen van deze groepen verteld.
Wij wensen Saskia en haar gezin veel sterkte en liefde toe.
Luisterjuf
Ivana Benko versterkt elke woensdag ons team. De leerlingen kunnen bij haar terecht met hun
verhalen (vrolijk, verdrietig of “zomaar iets”). Ivana luistert en waar nodig ondersteunt ze of
helpt ze een leerling verder. Zij werkt naast en met de leerkracht om leerlingen goed in hun vel
te laten zitten. We kunnen zo vanuit school net even meer tijd aan een leerling geven.
Als uw kind iets heel serieus vertelt (waarvan we denken dat u dat ook moet weten) of meerdere
malen met Ivana praat, dan stellen we u daarvan altijd op de hoogte via de leerkracht.
Ook u als ouder kan contact opnemen met Ivana. Woensdag kunt u haar persoonlijk op school
spreken of bereiken via 033-4550488. U kunt haar ook mailen ivana.benko@indebuurt033.nl

Jeugdverpleegkundige GGD
Beste ouders/verzorgers van kinderen op KBS Kameleon,
Mijn naam is Dorien en ik werk als jeugdverpleegkundige bij de GGD Regio
Utrecht. Vanuit mijn functie richt ik mij op het gezond opgroeien van kinderen
in de leeftijd van 0-12 jaar en ondersteun ik ouders waar nodig graag in het
ouderschap.
Heeft u een vraag of wilt u informatie over één van onderstaande
onderwerpen, dan kunt u bij mij terecht.
Mogelijke onderwerpen:
•
Horen/zien van uw kind
•
Zindelijkheid
•
Groei
•
Gewicht: ondergewicht/overgewicht
•
Motorische ontwikkeling en houding
•
Seksuele ontwikkeling
•
Spraak/taal
•
Echtscheiding
•
Rouw
•
Ziekteverzuim
•
Gedrag en/of opvoeding
Mogelijke vragen:
• Mijn kind komt heel moeilijk in slaap en/of wordt in nacht soms wakker. Hij/zij is erg moe.
• Ik twijfel als ouder of het gewicht in orde is van mijn zoon/dochter. Ik wil het ook niet beladen
maken. Hoe pak ik dat aan?
• Ik merk de laatste tijd dat mijn zoon/dochter steeds slechter luistert en brutaal kan worden.
Ik weet niet goed wat ik moet doen.
• Mijn kind is vaak verdrietig en/of boos en heeft soms driftbuien. Ik kan er eigenlijk niet goed
achter komen wat het is. Ik maak me zorgen.
• Mijn kind voelt zich eenzaam / buitengesloten/ niet goed in vel.
• Mijn kind is niet goed zindelijk overdag en/of in de nacht.
• Mijn kind maakt moeilijk contact met andere kinderen.
Ik hoor graag van u als ik u en/of uw kind ergens bij kan helpen!
Contact:
Dorien Streppel, jeugdverpleegkundige GGD Regio Utrecht.
Email: dstreppel@ggdru.nl
Tel:
06-13981268

Extra gelden
Als school ontvangen we extra gelden, bijvoorbeeld via het NPO (Nationaal Onderwijs
Programma) of andere subsidies.
Zoals we u eerder hebben laten weten, is de ontwikkeling van de groepen op het niveau dat wij
mogen verwachten van onze leerling populatie. Toch is het fijn om leerlingen extra te
ondersteunen, zodat we dit niveau ook kunnen blijven behouden. Wij dit doen op de volgende
manieren:
• Twee keer per week RT Woordenschat voor leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 door
Henriette Vlastuin van Praktijk De Witte Paarden.
• Twee keer per week RT voor leerlingen uit groep 3-8, extra ondersteuning en begeleiding
voor rekenen en begrijpend lezen door Danielle Pater van Praktijk Kei Goed GeDaan.

•

Eén dag in de week extra ondersteuning voor groepjes leerlingen voor rekenen en taal
door Myrna.
• We zijn gestart om ons aanbod van taalonderwijs te vergroten/uit te breiden (vooral
woordenschat). We krijgen hier begeleiding in van het expertisecentrum van Auris. Auris
ondersteunt onze teamleden met theorie en coacht leerkrachten in de klas met de
uitvoering van deze lessen.
• Een halve dag per week een conciërge, zodat de leerkrachten hun tijd zoveel mogelijk
aan leerlingen kunnen besteden.
In de loop van het jaar komen er meer onderwerpen bij, wij lichten u daarover in via deze
nieuwsbrief.

Vragenlijst verkeerssituatie
De laatste tijd merken wij dat er regelmatig auto’s parkeren op plekken waar dat niet mag.
Dit zorgt voor onveilige situaties en daar maken wij ons zorgen om. Ook vanuit de buurt komen
klachten hierover.
Wij willen u vragen om een korte vragenlijst van Veilig Verkeer Nederland in te vullen.
Hiermee kunnen we kijken of ouders/verzorgers problemen zien in de omgeving van de school,
waar dat dan is en welke oplossingen er zouden kunnen zijn. Of u het veilig of onveilig vindt, wij
horen graag uw mening. Als de reacties binnen zijn, kijken we of het nodig is om een
bijeenkomst te hebben over de eventuele verkeersproblemen. De uitslagen zullen we met u
delen. Ook krijgt u te horen wat we met de informatie gaan doen.
Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. U kunt tot en met zondag 17 oktober reageren. Graag
per gezin de vragenlijst één keer invullen.
Link naar de vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/9DPM8YW
Alvast heel erg bedankt voor uw tijd en het meedenken.

Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: “Worden wat je wil”.
Plezier in lezen en verschillende beroepen staan deze dagen centraal in alle klassen. We openen
de Kinderboekenweek op woensdag 6 oktober om half 9 op het plein. De kinderen starten deze
dag in hun eigen klas en komen om half 9 naar buiten. U bent van harte welkom om mee te
kijken. Bij slecht weer is de opening in de school en kunt u hierbij helaas niet aanwezig zijn. Op
vrijdag 15 oktober sluiten we de Kinderboekenweek weer gezamenlijk af.
We zijn op zoek naar ouders die tijdens de Kinderboekenweek in de klas van hun kind iets over
hun beroep willen vertellen of laten zien. Lijkt u dat wat? Neem dan contact op met de leerkracht
van uw kind. We hopen er samen een leuke en leerzame week van te maken.

Vlaams bezoek 8 oktober
Binnenkort krijgen wij speciale gasten bij ons op school. Een groep Vlaamse leerkrachten komt
namelijk een kijkje nemen op een aantal scholen van KPOA. Onze school is op vrijdag 8 oktober
aan de beurt.
Zij hebben vooral interesse in ons taal- en leesonderwijs. Myrna zal samen met kinderen uit de
bovenbouw een rondleiding door onze school verzorgen. Daarna bezoeken de Vlaamse
leerkrachten de groepen. Ze kijken dan mee naar een taalles, of ze stellen vragen aan de
leerkrachten en leerlingen. Zo leren zij hoe wij in Nederland werken aan taal en lezen en kunnen
zij hier zelf mee aan de slag.

Tevredenheidspeilingen
Vorig schooljaar zijn de tevredenheidspeilingen afgenomen. We zijn erg tevreden met de cijfers
die we gekregen hebben. Wij willen u nogmaals bedanken voor de feedback.
We vinden het belangrijk dat de kinderen met een blij gezicht uit school komen en ze u bestoken
met fijne verhalen. We zijn blij dat u aangeeft zo tevreden te zijn over de deskundigheid van de
leerkracht van uw kind. De leerkracht is degene die er toe doet in de klas.
Als aandachtspunt komen de feesten en vieringen naar voren. Wij willen hier graag mee aan de
slag. Als u ideeën heeft, dan bent u van harte welkom om deze met ons te delen. U heeft
namelijk ook aangegeven dat u meer mogelijkheid heeft om met ons mee te denken.
De tips en tops over het thuisonderwijs nemen wij mee, mocht er in de toekomst een zelfde
soort situatie ontstaan.
De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 mochten ook hun mening over de school geven. 87% van de
leerlingen voelt zich veilig op of rond de school. De leerlingen zijn over het algemeen erg
tevreden over de school, de leerkrachten en hun medeleerlingen.
Er is ook een peiling onder personeelsleden geweest, waarbij we een uitstekende beoordeling
over de school, het team en de stichting hebben gekregen.

Muziekles
Sinds vorige week krijgen alle groepen wekelijks muziekles op woensdag. De lessen worden
gegeven door Koen. Koen zit op de PABO en is nu bezig met een minor muziek. Dit betekent dat
hij hier speciaal voor de muzieklessen is. De kinderen en leerkrachten waren erg enthousiast na
de eerste les. De lessen zijn tot en met januari 2022.

Ouderhulp gezocht
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die ons, als tutor, zouden willen helpen bij het
begeleiden van individuele leerlingen met het interventieprogramma Bouw!
Bouw! Ondersteunt leerling bij beginnende geletterdheid en lezen.
Dit programma combineert computerondersteuning met de inzet van een tutor die naast het kind
zit en aanwijzingen geeft.
U krijgt van tevoren een duidelijke instructie van de leerkracht.
De tutoren doorlopen samen met een leerling uit groep 3, 4 of 5, 1 a 2 x per week 20 minuten
stapsgewijs het computerprogramma.
Heeft u interesse of vragen, dan kunt u mailen naar Myrna Loth, m.voet@kpoa.nl

Startgesprekken
Op 28 en 30 september zijn de startgesprekken met de leerkracht van uw kind(eren) voor
groep 1-7. Wat fijn dat we iedereen weer in “het echt” kunnen ontmoeten in de school!

Facebook & Instagram
Veel van u weten dat wij een facebook pagina hebben waar wij regelmatig een bericht plaatsen.
Als u dat nog niet gedaan heeft, kunt u de pagina een “vind-ik-leuk” geven om op de hoogte te
blijven: KBS Kameleon | Facebook. Ook hebben wij sinds kort een Instagram-pagina. U kunt ons
hier volgen: KBS Kameleon (@kbskameleon) • Instagram.

Traktaties
Als uw kind jarig is, dan mag hij/zij uiteraard trakteren in de groep. Wij willen u vragen om de
traktaties klein te houden.

Informatie van buiten
Streetwisecup 2021
De inschrijving voor de Streetwise Cup (voorheen Cruyff Courts 6 vs 6 toernooi) is geopend.
De Streetwise cup is een straatvoetbaltoernooi en vindt plaats in de herfstvakantie. Kinderen
kunnen zelf teams maken en ze hoeven niet persé bij elkaar op school te zitten. De winnaars
plaatsen zich voor de Regiofinale Utrecht. Zie de Flyer in de bijlage.
Week van de opvoeding
Als bijlage vindt u ook een flyer over de week van de opvoeding. Deze is gemaakt door de GGD
regio Utrecht.

Agenda
28 en 30 september
4 oktober
6 oktober
6 oktober
13 oktober
8 oktober
14 oktober
18-22 oktober

Startgesprekken voor groep 1-7 (verplicht)
Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
Start kinderboekenweek, bij goed weer op het plein om
8.30 uur
Open dag alle Amersfoortse scholen
Schoolfotograaf
Bezoek uit Vlaanderen
Huldiging mediatoren, bij goed weer op het plein om 8.30
uur
Herfstvakantie

