
 

Verkorte info 2019-2020   

Adresgegevens: 

Locatie Kinheim 

Kinheim 8 

1161 AP Zwanenburg 

Tel. 020-4973970 

www.dekameleon.nl 

directie.kameleon@jl.nu 

Adresgegevens: 

Locatie Plantsoenlaan 

Plantsoenlaan 4 

1161 VW Zwanenburg 

Tel. 020-4973970 

www.dekameleon.nl 

directie.kameleon@jl.nu 

 

 

taak/functie naam aanwezigheid  

Directeur Wendy Veldhuizen wisselend per 
locatie 

 
gehele week bereikbaar 

Schoolcoördinator Lieke Verhagen di t/m vr, ambulant di/wo(om de 
week) 

Community School 
manager en 
zorgcoördinator 

Rachel de Vos ma/di/wo/do  

    

Coördinator gr 1,2 Nathalie Vermeule di/vr  

Coördinator gr 3,4,5 Lieke Verhagen di/vr  

Coördinator gr 6,7,8 Jelka van der 
Galiën 

ma/wo  

Intern begeleider Carlijn Janus ma/vr  
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mailto:directie.kameleon@jl.nu


 Vakantiedagen en vrije momenten voor het schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie 21-10-2019  25-10-2019 

Kerstvakantie 23-12-2019 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 22-02-2020 

Goede Vrijdag, Pasen 10-04-2020 13-04-2020 

Meivakantie 27-04-2020 08-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2019 22-05-2020 

Pinksteren 01-06-2020   

Zomervakantie 03-07-2020 vanaf 12.30 14-08-2020 

Voor het team zullen wij zoveel mogelijk studiemomenten inplannen in de voor leerlingen vrije momenten. 
Naast bovenstaand vakantierooster zijn er nog studiemomenten, waarop de leerlingen vrij zijn, ingepland op: 
Studiedag:  
13 november 2019 
10 april 2020 (Goede Vrijdag) 
Studiemiddag: (leerlingen vrij vanaf 12.30u): 
18 november 2019, 
11 februari 2020, 
11 juni 2020.  

 

Schooltijden 2019-2020 beide locaties: 
ma 8.30 - 14.30 uur 
di 8.30 - 14.30 uur 
wo 8.30 - 12.45 uur 
do 8.30 - 14.30 uur  
vr 8.30 - 14.30 uur 
Om 8.20u klinkt de bel en zal de schooldeur geopend worden. De kinderen mogen dan 
(eventueel onder leiding van de ouders) naar de klas en worden hier begroet door de 
leerkracht. Om 8.30u gaat de tweede bel. De lessen starten op dit moment. We verzoeken 
de ouders om uiterlijk bij de bel van 8.30u de school te verlaten. 
Om 14.30u en op woensdag om 12.45u klinkt de schoolbel. Bij deze bel zullen de 
kinderen hun spullen pakken en onder leiding van de leerkracht naar buiten komen.  

 
 
Ziekmeldingen: 

Je kunt je kind ziek melden op bovenstaand nummer. Bij voorkeur doe je dit tussen 8.00 uur en 

8.30 uur.  

 

 



Verlofaanvragen: 

Voor het verkrijgen van verlof dien je een verlofaanvraagformulier in te vullen en tijdig in te 

leveren. Aanvraagformulieren kun je vragen aan de directie of downloaden via de site. De 

directeur beoordeelt of zij verlof mag toekennen. Zij houdt zich hierbij strikt aan de regels die 

beschreven staan in de wet leerplicht. Denk je eraan je aanvraag tijdig in te dienen? 

 

Rekeningnummers die je dit jaar nodig hebt:                                                                     Op 

dit moment zijn wij bezig het rekeningnummer voor de ouderbijdrage, het zwemgeld en de 

schoolreisbijdrage om te zetten naar onze nieuwe naam. Als dit geregeld is krijg je de juiste 

gegevens van ons door. 

Gezonde School 

Onze school heeft 3 certificaten behaald:

Voeding en Gezondheid:

Kleine pauze:

TIjdens de kleine pauze eten we zoals gebruikelijk alle dagen fruit en drinken we water. Wanneer 

het kind hier niet voldoende aan heeft, kan het nog een gezonde boterham erbij eten. We 

verzoeken jullie de kinderen een bidon voor het water mee te geven in verband met 

duurzaamheid.  

Lunch op school:

Vanaf dit schooljaar volgen we een continurooster waarbij de kinderen op school eten. Ook tijdens 

de lunch zijn wij een gezonde school. Het is de bedoeling dat de leerlingen een lunch mee naar 

school krijgen (hoeveelheid afgestemd op hun behoefte) die bijvoorbeeld bestaat uit volkoren 

boterhammen met beleg. Ook tijdens de lunch snoepen we niet op school.  

Iets extra’s toevoegen kan ook: denk bijvoorbeeld aan een stukje komkommer, stukje kaas of 

plakje worst. Wat extra fruit of noten is ook een goed alternatief. Bij het brood drinken we water of 

melk. De lunch blijft in de tas van de leerlingen. Het is dus in sommige gevallen misschien een tip 

om een koelelement toe te voegen aan de tas.

Traktaties:  

Een feestje vieren met de kinderen doen we graag! Ook hier vragen we jullie om een gezonde 

traktatie voor de kinderen. In onze nieuwsbrieven komen regelmatig tips en gezonde traktaties 

voorbij. Ook de juffen en meester schudden de kinderen graag de hand! Dit is voor ons voldoende. 

Mocht het kind ook de juffen en meesters willen trakteren, dan houden ook wij erg van gezonde 

dingen! 

Sport en bewegen:

Gymlessen:  

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2 A x  gr 1 gym, gr 

2 zwemles 

  

1/2 B x  gr 1 gym, gr 

2 zwemles 

  

1/2 C  x gr 2 zwemles  x  

3A x  zwemles   

3B  x zwemles   

4/5A x  x   

4/5B  x   x 

5/6 x    x (8.30u start 



bij gymzaal 

Kinheim) 

6/7  x   x 

7/8 A x (start in 

gymzaal) 

   x 

7/8 B  x (8.30u start 

bij  gymzaal 

Olm) 

x (8.30u start 

bij gymzaal 

Kinheim, op 

de fiets!) 

  

 

1. Alle kinderen dragen tijdens de gymles goed passende gymkleding en gymschoenen (kleding en 

schoenen die alleen tijdens de gymles gedragen worden).  

2. Tijdens de gymles worden er geen sieraden gedragen i.v.m. veiligheid. Laat op gymdagen 

horloges, armbanden, kettingen, etc thuis zo kunnen ze ook niet kwijt raken! 

Armbandjes en enkelbandjes die niet af kunnen mogen bedekt worden met een polsband of lange 

sok. En kleine knopjes in de oren mogen wel gedragen worden.  

3. Lange haren, voor jongens en meisjes, (haren die voor de ogen hangen of in de ogen komen 

tijdens het sporten) moeten vast tijdens de gymles met een elastiekje of speldjes.  

Daarnaast hebben we geregeld een buitengymles of andere sportactiviteit. Ook tijdens de ateliers 

zal sport een onderdeel zijn. De buitenschoolse sportlessen blijven ook onderdeel van het 

programma. 

Welbevinden:

Onze school is een kanjerschool. Wij werken volgens de Kanjermethode en al onze medewerkers 

zijn/worden hierin geschoold. Ook in gesprekken gaan we uit van de kanjertaal. 

 


