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Een woordje vooraf 

Voor u ligt de jaarkalender van Kindcentrum De Kameleon  
van schooljaar 2019-2020. We willen u op deze manier zo goed mogelijk 
informeren over komend schooljaar. We beperken ons tot handzame gegevens. 
Deze informatie is ook terug te vinden op de schoolapp. Ons streven is om u via 
de app het hele jaar door de meest actuele informatie te geven, vanuit de 
schoolorganisatie maar ook met informatie vanuit de groepen. 

Naast deze jaarkalender is er ook een schoolgids met uitgebreide informatie over 
de schoolorganisatie, uitgangspunten en de doelstelling van de school. Op onze 
website staat de meest up-to-date versie.  
 
In de peutergroepinfo kunt u uitgebreide  informatie vinden omtrent de 
werkwijze in de peutergroepen van De Kameleon. Deze info wordt ook in 
papieren versie uitgereikt tijdens het intakegesprek. 

Wij hopen dat u zowel door deze jaarkalender, de schoolgids, de peutergroepinfo 
als de schoolapp en website een goed beeld krijgt van De Kameleon. 
Betrokkenheid en goede contacten vinden we erg belangrijk en wij hopen dat 
deze informatie daaraan zal bijdragen.  

 

Team De Kameleon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Kindcentrum De Kameleon 
 

 Basisschool De Kameleon 
  Leliestraat 26 - 4537 RJ Terneuzen 
  0115 – 613010 
   dekameleon@ogperspecto.nl 

                   dekameleon.ogperspecto.nl  
 

 Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen 
  0115 – 610717  
   kameleon@kinderopvangzvl.nl  

                   www.kinderopvangzvl.nl  
 

 Centrum voor jeugd & gezin 
  0113 - 249 400 
   info@ggdzeeland.nl  

                   www.ggdzeeland.nl  
 

 Buurthuis De Kameleon 

  0115 - 615183 of 06 - 17387298 

   dekameleon@de-kameleon.biz 
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Contacten 

Team 

Groep Teamlid D 

Kinderdag 

verblijf / BSO 

Juf Anita 

Juf Anja 

juf Chantal 

juf Lisa 

kameleon@kinderopvangzvl.nl  
 

 

Peutergroep Juf Andrea 

Juf Lisa 

kameleonpsz@kinderopvangzvl.nl  
 

3+ groep  Juf Carla 

Juf Miriam 

juf Karla 

carla@kinderopvanzvl.nl 

miriamneelemans@ogperspecto.nl  

karlajacobs@ogperspecto.nl  

Kleutergroep Juf Marianne 

Juf Karla 

juf Margo 

mariannedegroot@ogperspecto.nl 

karlajacobs@ogperspecto.nl 

margogoethals@ogperspecto.nl  

Groep 3 Juf Debby 

Juf Natasja 

juf Elke 

debbyvermue@ogperspecto.nl  

natasjaparidaen@ogperspecto.nl  

elkedendoelder@ogperspecto.nl  

Groep 4 Juf Carmen carmenmoes@ogperspecto.nl  

Groep 5 Meester Ralph ralphdefrel@ogperspecto.nl  

Groep 6 Juf Bea beavermeeren@ogperspecto.nl  

Groep 7 MeesterDennis dennisbakker@ogperspecto.nl 

Groep 8 Meester Roelof roeloffermont@ogperspecto.nl  

Intern 

begeleidster/ 

Leerkracht 

taalklas 

Juf Jackelien jackelienvandenboom@ogperspecto.nl  

Directeur a.i. MeesterArco  

School assistent Juf Carine 

Juf Nesla 

 

Wij verzoeken u om, indien u contact wilt met één van de teamleden, dit bij 
voorkeur buiten de schooltijden te doen, u  kunt de team-leden altijd via e-mail 
bereiken. 

>  Het is ook belangrijk dat we u, als ouder,  goed kunnen bereiken. Wij vragen u 
daarom aan het begin van het schooljaar uw contactgegevens door te geven via 
een formulier.  Graag inleveren bij de leerkracht. Mochten uw gegevens daarna 
wijzigen dan horen wij dit graag! 
 
Schoolbestuur 
De Kameleon valt onder het bestuur van Onderwijsgroep Perspecto. Leden van 
het schoolbestuur zijn te bereiken via het secretariaat: 
  Markt 1  - 4571 BG  Axel 
  0114 347880 
   info@ogperspecto.nl 

                
algemeen directeur: Stan van Alphen 
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Organisatie  

Begin- en eindtijden 

De Kameleon heeft een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen van   

8.45-14.45 u op school zijn, ook tijdens de lunch. We hebben geprobeerd de 

tijden van de peutergroepen te laten aan sluiten op de schooltijden. Hieronder 

vindt u de begin- en eindtijden van de verschillende groepen: 

Dagen 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 
Peutergroep 
(ochtend) 
 

 
9.00-11.45u 

 
9.00-11.45u 

 
9.00-11.45u 

 
9.00-11.45u 

 
9.00-11.45u 

 
Peutergroep 
(middag) 
 

 
12.15-15.00u 

 
12.15-15.00u 

 
- 

 
12.15-15.00u 

 
12.15-15.00u 

 
3+ groep  
 

 
8.30-12.00 u 

 
8.30-12.00 u 

 
8.30-12.00 u 

 
8.30-12.00 u 

 
8.30-12.00 u 

 
Groep 1 t/m8 
 

 
8.45-14.45u 

 
8.45-14.45u 

 
8.45-11.45u 

 
8.45-14.45u 

 
8.45-14.45u 

De peutergroepen 

Vanaf 2 jaar zijn peuters welkom op de peutergroep.  Spelen is leuk voor 
kinderen en samen met andere kinderen is het nog veel leuker: maar nog 
belangrijker: van spelen leren peuters veel! Door het bezoeken van een 
peuterspeelzaal leren kinderen met elkaar om te gaan, ze leren te delen en te 
wachten op elkaar.  
De Kameleon heeft een drietal peutergroepen: 

- Ochtendgroep: 2 jarigen tot 3 jarigen     > 2 tot 4 ochtenden 
- Middaggroep:   3 jarigen tot 3,5 jarigen  > 2 tot 4 middagen 
- 3+ groep A:        3,5 jarigen tot 5 jarigen  > alle ochtenden 

Deze groep is een combinatie van peuters & kleuters.  
De 3+ groep is enkel bestemd voor de kinderen die verder instromen op De 
Kameleon. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Sinterklaas op school- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

-meedoen aan de Voorleeswedstrijd- 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderdagverblijf 
Het kindcentrum Kameleon biedt ook opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-4 
jaar. De kinderen worden in een huiselijke sfeer op een professionele wijze 
opgevangen door  enthousiaste pedagogisch medewerksters. Er wordt veiligheid, 
structuur, geborgenheid, persoonlijke aandacht, stimuleren van de ontwikkeling 
en respectvol leren met elkaar omgaan, geboden. Het welbevinden van het kind 
staat voorop. Ook het contact met de ouders is erg belangrijk. Zij staan open voor 
vragen en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Samen 
met de andere participanten in het gebouw zorgen we voor een goede sfeer waar 
iedereen zich welkom voelt.  
 
Buitenschoolse Opvang 
In het kindcentrum De Kameleon kunnen de kinderen ook gebruik maken van 
BSO (buitenschoolse opvang). Momenteel bestaat deze BSO uit 1 groep van 0 – 
13 jarigen van maximaal 16 kinderen. 
De BSO is geopend van 7.30 – 9.00 uur en van 15.00 – 18.00 uur.  
Op de woensdagmiddag is de BSO geopend vanaf 12.00 uur. 
Heeft u eerder of langer opvang nodig is dat mogelijk via de regeling verlengde 
openingstijden. Dit kunt u dan bespreken met de juffen. Bij de intake krijgt u het 
infobulletin zodat u op de hoogte bent van uitgebreide informatie.  

Lunchen  

Het continurooster houdt in dat alle kinderen op school eten. 
De kinderen nemen daarvoor een lunchpakket mee naar school. Wij zorgen voor 
thee en water. Lunchen op school is gratis. 
De kinderen eten in de klas bij hun eigen leerkracht. Daarna is er speeltijd op het 
plein. Bij slecht weer spelen de kinderen in hun lokaal. Tijdens het spelen worden 
de kinderen begeleid door 2 medewerkers van de Stichting Kinderopvang 
Zeeuws-Vlaanderen : meester Sebastian en meester Tijn. 
We eten & spelen in verschillende blokken: 
 

Groep 3 & 4 Groep 5,6,7 & 8 Groep 3+, 1/2 

Spelen:  11.45-12.15 u 
Eten:      12.15-12.45 u 

Eten:          11.45-12.15u  
Spelen:      12.15-12.45 u 

Eten:          12.15-12.45u  
Spelen:      12.45-13.15 u 

 



 
 

Vakantierooster 2019 - 2020 
 
Herfstvakantie  14 t/m 18 oktober 2019 
Kerstvakantie 20 december t/m 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie 
Pasen 

24 t/m 28 februari 2020 
10 t/m 13 april 2020 

Meivakantie + extra dag + Bevrijdingsdag 20 april t/m 5 mei 2020 
Hemelvaart 21 + 22 mei 2020 
Pinksteren 1 juni 2020 
Zomervakantie 10 juli tot en met 21 augustus 2020 
 
Studiedagen + extra vrij  
Kameleon studie-middagen 
(Op deze dagen duren de lessen van 8.45 u tot 
12.30u; er is geen lunch op school! De kinderen 
gaan om 12.30 u naar huis. De leerkrachten 
hebben overleg.) 

donderdag 26 september 2019 
dinsdag 11 februari 2020 
donderdag 9 april 2020 
dinsdag 9 juni 2020 
 

Kameleondag (leerlingen + leerkrachten vrij!) Vrijdag 11 oktober 2019 
Vrijdag 21 februari 2020 

Ziekmelding/ afwezigheid 

Wanneer uw zoon/dochter wegens ziekte of andere reden niet kan komen 

verzoeken wij u dit voor half 9 telefonisch te melden:   0115 – 613010  

of per mail:   dekameleon@ogperspecto.nl  

Wanneer uw zoon/dochter niet verschijnt en wij geen afmelding hebben 

ontvangen wordt u in de loop van de ochtend telefonisch benaderd. 

Regelt u een bezoek aan de huisarts, tandarts enz. zo veel mogelijk buiten 

schooltijd. Wanneer dit door omstandigheden toch niet anders kan dan graag dit 

schriftelijk of mondeling doorgeven aan de groepsleerkracht. 

Wij zijn verplicht afwezigheid te melden en houden dit bij in onze administratie. 

Leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn of zonder geldige reden meerdere keren 

te laat op school komen worden gemeld bij de leerplichtambtenaar van de 

gemeente Terneuzen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

-samen spelen & sporten tijdens  de Koningsspelen- 
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-paasontbijt op de Kameleon- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra verlof 
Sinds 1 september 1991 gelden voor alle basisscholen van de gemeente 

Terneuzen dezelfde regels voor het aanvragen van extra verlof: 

 Extra verlof dient u tenminste 1 maand van tevoren bij de directie van 
de school aan te vragen. Hiervoor zijn standaardformulieren op school 
aanwezig. 

 Extra verlof kan verleend worden indien een gezinsvakantie niet in een 
schoolvakantie kan worden opgenomen i.v.m. de specifieke aard van het 
beroep van één van de ouders. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan de agrarische sector en de horeca in een toeristisch gebied. Een 
tweede vakantie is geen reden voor het toestaan van extra verlof. Verlof 
wegens vakantie is niet mogelijk in de eerste twee weken van het 
schooljaar. 

 De directie heeft overleg met de leerplichtambtenaar. 

 U verneemt mondeling of schriftelijk van de directie of er wel of geen 
extra verlof wordt verleend. 

 Binnen dertig dagen nadat u de beschikking van de directie heeft 
ontvangen, kunt u ingevolge de Wet Administratieve Rechtspraak 
Overheidsbeschikkingen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 

 Verdere informatie omtrent aanvragen voor extra verlof staat vermeld 
in de Handreiking Leerplicht, welke is in te zien bij de directie van de 
school. 

 De ouders/verzorgers die plannen hebben om vervroegd op  
        zomervakantie te gaan, willen we nog eens extra op  

        bovenvermelde procedure wijzen. De eventuele verlofaanvragen    

        voor deze periode gaan eveneens naar de leerplichtambtenaar.  

        Deze brengt advies uit. De school houdt zich aan dit advies. 

        Als kinderen onwettig afwezig zijn, is de schoolleiding verplicht dit  

        aan de leerplichtambtenaar te melden als ‘ongeoorloofd verzuim’.  

        Dit kan betekenen dat u een boete opgelegd krijgt. 

 



 
 

Praktische zaken 

Fietsen 

Op het schoolplein is een fietsenstalling, toegankelijk vanaf beide pleinen. De 

fietsen moeten netjes langs het hek geplaatst worden, naast de andere fietsen, 

zodat er een looppad vrij blijft. Er mag niet gefietst worden op de speelplaats, 

vanwege de veiligheid voor anderen. Graag afstappen dus.   

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen, 

vernielingen en het zoekraken van fietsen, kledingstukken e.d.  

Toezicht op het plein 
Vanaf 8.30 u is er toezicht door één van de teamleden, op beide pleinen.  
Zowel op het plein Leliestraat (groep 7 & 8 ), als op het plein aan de Dokweg 
(groep 3, 4,5 & 6). We verwachten alle kinderen van groep 3 t/m 8 in de rij als de 
bel gaat. De leerkrachten halen de kinderen op in de rij en wandelen gezamenlijk 
naar de klas. Voor schooltijd gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 niet naar 
binnen. 
 
Inloop 
Wanneer de pleinwacht de deur opent om 8.30 u start  (alleen voor de 
peuters/kleuters) de inloop: kinderen uit de 3+ groep en groep 1/2 zijn welkom in 
de klas. De kinderen kunnen dan een opdracht kiezen waar ze (evt. samen met 
ouders) aan werken tot de bel gaat. Op het moment dat de school begint om 8.45 
uur verzoeken wij de ouders het lokaal te verlaten. We willen dan beginnen met 
de les. 
Mocht u per ongeluk te laat zijn, neemt u dan afscheid op de gang en laat uw 
zoon/dochter zelf rustig de klas in gaan, de lessen zijn immers bezig.  
De kinderen uit groep 3, 4, 5 en 6  spelen op het plein aan de Dokweg tot dat de 
bel gaat en de juf of meester de kinderen komt halen. 
 
School is uit! 
Om 14.45 u gaat de bel en is school uit. De kinderen komen zelf naar buiten, waar 
ouders op het plein hun kind(eren) opwachten.  
 
 
 

 
 
 

 

 
 

-feestelijke onthulling van de kleine Kameleon- 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-alles loopt op rolletjes op de Rollerskate-baan- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauzehap 
Kinderen mogen voor de ochtendpauze een gezond tussendoortje meenemen, 
waarbij u kunt denken aan fruit (graag geschild), water of melk. Het is fijn als 
tassen, broodtrommels, flessen e.d. voorzien worden van naam.  
Denkt u bij traktaties ook aan een gezonde traktatie, geen snoep! 
We hopen ook dit jaar weer mee te doen aan Schoolfruit: dit houdt in dat we 20 
weken lang, 3 dagen per week een gezonde pauzehap uitdelen aan alle kinderen 
in de ochtendpauze.  Deze groenten en fruit worden geleverd door een 
fruithandelaar en worden betaald door een Europese subsidie.  
 
Gymrooster 
Alle kinderen krijgen gymonderwijs in de gymzaal van De Kameleon. 
Tijdens de gymlessen is gymkleding verplicht: Voor de kinderen van groep 1/2 
alleen gymschoenen, vanaf groep 3 verwachten we dat de kinderen 
gymschoenen en gymkleren dragen tijdens de lessen.  
Mocht uw kind om de een of andere reden niet mee kunnen doen aan de gymles, 
dan vernemen wij dit graag van u, bijv. door middel van een briefje. 
 

Groep gymles op … dag 

Groep A,  1 & 2:  donderdag 

Groep 3:  maandag en donderdag 

Groep 4 t/m 8:   dinsdag  en vrijdag 

 

Taalklas 

Onze school heeft een Taalklas; hier krijgen de leerlingen met een 

taalachterstand intensief talig onderwijs waardoor we de achterstand kunnen 

wegwerken. Wij hebben gekozen voor een deeltijdschakelklas: 8 uur per week. 

Het zijn de neveninstromers in de groepen 3 tot en met 8 die gebruik maken van 

de Taalklasactiviteiten. 

 

 

    



 
 

Kinderen op de film of foto 

Het komt wel eens voor dat kinderen op de foto worden gezet of gefilmd 

worden, bijvoorbeeld tijdens een excursie of uitstap, tijdens een schoolreis of 

schoolfeest. Maar ook gewoon als uw kind in de groep zit. Zo’n foto kan worden 

geplaatst op de website of de schoolapp  om o.a. aan mensen die onze school 

nog niet kennen, te laten zien wat wij allemaal doen. 

Indien u bezwaar heeft tegen het maken van een foto van uw kind en het 

plaatsen van die foto op de website, kunt u dat ons laten weten. Wij zullen dan 

ons best doen te voorkomen dat uw kind gefotografeerd of gefilmd wordt. 

Regelmatig komt het voor dat ouders tijdens een activiteit foto’s maken. We 

gaan ervan uit dat deze foto’s voor privégebruik zijn en niet voor publicatie op 

welke wijze dan ook. 

Cultuurmenu 

In ons lesprogramma geven we ook aandacht aan allerlei culturele activiteiten. 

Samen met een groot aantal Zeeuwse Scholen nemen wij deel aan het project 

‘Cultuurmenu’. 

Het cultuurmenu is een programma-aanbod op het gebied van kunst, cultuur en 

cultureel erfgoed bestemd voor het primair onderwijs.  Per schooljaar krijgen de 

scholen per groep twee activiteiten aangeboden. Op deze manier maken de 

leerlingen kennis met allerlei verschillende kunstvormen en cultuur zoals 

literatuur, dans, drama, cultureel erfgoed, muziek, beeldende kunst en 

audiovisuele vorming.  

Met het cultuurmenu bieden we de leerlingen van de basisschool een 

uitgebalanceerd en gevarieerd cultureel en kunstzinnig programma aan. Er wordt 

gewerkt volgens een schema waardoor de leerlingen nadat ze de school verlaten 

kennis hebben gemaakt met alle disciplines zoals hierboven vermeld. De 

activiteiten vinden vaak op school plaats, dan komt bijvoorbeeld een gastdocent 

langs op school of er is een voorstelling in de klas. Voor sommige activiteiten 

gaan de leerlingen naar het theater en ook diverse musea in de streek worden 

door de leerlingen bezocht. 

 

 

 

 

 

 
-opening Kinderboekenweek thema ‘Vriendschap’- 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

-we zwaaien de leerlingen van groep 8 uit- 

 

 

Naschoolse activiteiten 

Leren houdt niet op bij de schoolbel. Daarom organiseren wij na schooltijd, in 

samenwerking met andere organisaties, naschoolse activiteiten. Activiteiten zoals 

dans, toneel, sport en spel, tekenen, schilderen e.d. komen aanbod. We bieden 

deze activiteiten in blokken aan; meestal van vakantie tot vakantie. In de app 

zullen we u op de hoogte houden van het actuele aanbod. 

Schoolfotograaf 
Eens per jaar worden er  foto’s gemaakt door een professionele schoolfotograaf. 
U bent niet verplicht deze foto’s te kopen. Dit is geheel vrijblijvend. Dit schooljaar 
komt de fotograaf op donderdag 6 februari 2020.  

 

 

  



 
 

Activiteitencommissie 

De Kameleon  heeft een activiteitencommissie van ouders die helpen bij schoolse 

activiteiten.  

De activiteitencommissie  is o.a. actief bij het helpen organiseren van jaarlijks 

terugkerende festiviteiten, zoals  Sinterklaasfeest, Kerstmis, doe-opdrachten, 

sportwedstrijden, enz. 

Op de jaarlijkse algemene vergadering  wordt aangegeven wat  de 

activiteitencommissie  het afgelopen jaar heeft  gerealiseerd en wat de plannen 

zijn voor het komende schooljaar. Vanuit het team coördineert juf Marianne de 

activiteiten; zij is het aanspreekpunt. 

Oproep: We hopen dit jaar nieuwe ouders te verwelkomen in de 

activiteitencommissie. Wanneer u het fijn vindt om betrokken te zijn bij enkele of 

meerdere activiteiten op school dan kunt u zich aanmelden bij juf Marianne. 

Wanneer u liever niet deelneemt aan de activiteitencommissie maar toch af en 

toe een helpende hand wilt bieden kunt u dit ook aangeven: alle hulp is welkom! 

 

Om een aantal zaken te kunnen financieren vraagt de activiteitencommissie aan 

alle ouders een ouderbijdrage. Met dat geld worden voor de kinderen leuke en 

nuttige dingen gedaan die niet uit de bekostiging van het ministerie betaald 

kunnen worden. Deze bijdrage is vrijwillig. Toch verzoeken wij om de 

ouderbijdrage te betalen, omdat we dan regelmatig wat extra’s kunnen doen 

voor de kinderen.  

De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld in een openbaar toegankelijke 

vergadering van De Kameleonraad. Daarbij is de instemming van de 

oudergeleding vereist.  

Wij proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden zodat iedereen deze 

kan betalen. Helaas is de ouderbijdrage niet toereikend om alles volledig te 

financieren. Daarom houden wij acties. 

Wij hopen dat u begrijpt hoe belangrijk de ouderbijdrage is voor de kinderen. 

 

 

 

 

-levensecht leren bij de naschoolse activiteiten- 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KameleonRaad 

Onze school heeft een medezeggenschapsraad; de KameleonRaad. De taak van 

deze raad is het behartigen van de belangen van de leerlingen, 

leerkrachten/medewerkers, de school, de peuterspeelzaal en de kinderopvang. 

Samen bespreken wij een aantal keer per jaar belangrijke (beleids)onderwerpen. 

Bijvoorbeeld de schooltijden, vakanties, jaar- en schoolplan en de begroting van 

de school.  

Alle leden mogen onderwerpen inbrengen, ook onderwerpen die wat ‘kleiner’ 

zijn.  Ouders hebben een belangrijke stem in de KameleonRaad. Iedere ouder van 

de school, peuterspeelzaal of kinderopvang kan de ouders die in de 

KameleonRaad zitten benaderen en op deze manier een onderwerp op de 

agenda zetten. 

De vergaderingen zijn openbaar. Van tevoren wordt aangegeven wanneer er een 

KameleonRaad vergadering plaatsvindt en wat de onderwerpen op de agenda 

zijn.  De KameleonRaad bestaat uit 4 ouders en 4 medewerkers 

Namens ouders:   
Elvira v.d. Velde Moeder van Nora (KDO) en Merlijn (gr. 

3) 
lid 

Aldo Kunst Vader van Gioia (gr.7) en Mauro (gr.4) lid 
David van Hove Vader van Jeramiah (gr.5) en Corolena 

(gr.6) 
lid 

   
   
Namens medewerkers:   
Margo de Gronckel Leerkracht groep 1/2 voorzitter 
Ralph de Frel Leerkracht groep 5 secretaris 
Bea Vermeeren Leerkracht groep 6 lid 
Carla van Acker Pedagogisch medewerkster lid  
 
Komt u gerust eens meeluisteren! U bent van harte welkom! 
 
 


