intern naar een oplossing.
Woensdag 7 november is juffrouw
Imke voor het laatst op school actief.

VAN DE DIRECTIE
Beste ouders,
We zijn op weg naar het einde van
kalenderjaar 2012. Een jaar dat zoals
gewoonlijk wordt afgesloten in december
met twee grote feesten op school:
Sinterklaas en Kerst.
Nu gaan we eerst nog “genieten” van
hopelijk fraai herfstweer.

Schooljaar
2012 - 2013
Jaargang 1

nummer 4

week 45-2012

Inhoud

Van de directie:
- Formatie
- Rectificatie
kalender
Van de groepen:
- Groep 8
- Groep 3
Festiviteiten:
- Sinterklaas
Even voorstellen:
- werkgroep
Communicatie
Contactgegevens
Alle data

Via deze Nieuwsbrief brengen wij u op
de hoogte van een aantal belangrijke
zaken.

Formatie
Binnen Stichting Oeverwal is
vastgelegd dat de formatie waarmee
de scholen werken, gebaseerd is op de
hoeveelheid leerlingen die op 1
oktober van het betrokken schooljaar
ook daadwerkelijk op school
aanwezig zijn. Dit is de zogenaamde
T-telling. Voorgaande jaren werd er
altijd gerekend op basis van de
aanwezige leerlingen op 1 oktober
van het jaar voorafgaand. Dit is de
zogenaamde T-1 telling. Voor
scholen in een krimpsituatie was dat
laatste wel voordeliger. Het feit dat
Stichting Oeverwal, zoals veel
schoolbesturen in Nederland, in
financieel zwaar weer zit, heeft
ervoor gezorgd dat de T-telling
gehanteerd wordt.
Concreet betekent dit, dat we
binnenkort afscheid moeten nemen
van juffrouw Imke. Voor haar dag in
groep 8B (elke vrijdag) zoeken we nu
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Rectificatie
Heel trots waren we, dat we,
weliswaar wat aan de late kant, de
eerste schoolkalender van de
Kameleon konden presenteren en
uitdelen.
Vervelend was dan ook dat we
moesten constateren dat, ondanks dat
er door meerdere mensen naar is
gekeken, er fouten in staan. Het gaat
mis in de maanden juni en juli: daar is
de weeknummering niet in orde. In de
bijlage krijgt u een bijgestelde versie
van deze twee maanden. We vinden
dit uitermate vervelend!
Verder staat in week 5 aangegeven
dat de kleuters op vrijdag 8 februari
naar school komen in verband met
Carnaval. Dat betekent, en dat staat
niet op de kalender, dat zij maandag 4
februari vrij zijn.

De leerkrachten van groep 3 vieren
hun verjaardag op woensdag 27
maart. Deze groep bezoekt in het
kader van techniek het Technovium
op donderdag 7 februari. Ook deze
twee items moet u even toevoegen.
Onze excuses voor het ongemak.
Met vriendelijke groet
Theo van Rossum

VAN DE GROEPEN
Groep 8
De groepen 8 hebben een aantal
interessante activiteiten voor de boeg.
Naast een aantal uitstapjes een gastles
en een project over gezonde voeding,
zullen ook de adviezen voor het
voortgezet onderwijs komende
periode besproken worden. Spannend
dus! In de deze nieuwsbrief zetten we
alles even een op een rijtje!

Adviesgesprekken
Maandag 19 november, dinsdag 20
november en woensdag 21 november
zullen Antonette en Kees met de
ouders én leerlingen van groep 8
gesprekken voeren waarin de
advisering richting het voortgezet
onderwijs centraal zal staan. Alle
ouders krijgen in de loop van
volgende week hier een persoonlijke
uitnodiging voor.

Excursie ARN
Groep 8b zal maandag 19 november
een bezoek brengen aan de ARN, de
vuilverbrandingsfabriek in Weurt.
Ze worden die dag rond half 9
opgehaald met een bus en ze zullen
rond 11 uur weer op school terug zijn.
Groep 8a volgt hetzelfde programma,
alleen een dag later. Op donderdag 15
november zal er iemand van de ARN
een gastles verzorgen om de
leerlingen al enige informatie wat
over het bedrijf te geven.

Groep 3
Voor de herfstvakantie zijn we met
groep 3 op bezoek geweest in de
bibliotheek. De kinderen hebben
uitleg gekregen over het reilen en
zeilen in de bibliotheek. Het was
tevens een leuke afsluiting van de
Kinderboekenweek.
De komende weken gaan we in onze
groep genieten van voorlezen.
Mevrouw Riet Kogelman komt
gedurende 6 weken op
dinsdagmiddag voorlezen.
Dit project is gestart direct na de
herfstvakantie en wordt ook
georganiseerd door de bibliotheek van
Beuningen.
Afgelopen week zijn we in onze
groep alweer gestart met kern 4 van
Veilig Leren Lezen. In deze periode
wordt de herfstsignalering afgenomen
bij alle kinderen. De kinderen worden
getoetst op de kennis die ze tot nu toe
hebben opgedaan.

Junior Technovium
Groep 8a gaat donderdagochtend 22
november naar het Junior
Technovium in Nijmegen om zich te
storten in de wereld van de techniek.
Hierover is al een briefje meegeven
met een verzoek om de leerlingen
daarheen te brengen en te halen.
Groep 8b gaat hier precies een week
later, donderdag 29 november heen.
Project “Denk niet te licht over
overgewicht”
In week 48 zullen twee studenten van
de opleiding voor doktersassistente
dit project uitvoeren in de groepen 8.
Een ouderbrief over de inhoud
hiervan volgt!

FESTIVITEITEN
Werkgroep Sinterklaas
Beste ouders en verzorgers,
Onze school volgt dit jaar het
Sinterklaasjournaal.
Daar zijn we de komende tijd op
school weer heel druk mee.
Kijk vanaf 5 november a.s. op
Sinterklaasjournaal.nl
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Op de site is voor thuis nog veel meer
leuks te vinden.
Het Sinterklaasjournaal is vanaf
maandag 12 november elke dag om
18.00 uur bij Zappelin (Ned. 3) op
televisie.
Veel plezier…!

EVEN VOORSTELLEN …
De werkgroep Communicatie.
Sinds de laatste vergadering van de
oudervereniging zijn wij als werkgroep
communicatie actief. In deze werkgroep
hebben vanuit de OV plaats genomen;
Cyntia van der Mark, Edwin Tepass en
Mandy Vrolijks en vanuit het team
Antonette Tijsse-Klasen en Peter Kock.
Onder communicatie verstaan we, elke
vorm van informatie uitwisseling tussen
de verschillende betrokken partijen
binnen basisschool de Kameleon.

*Gedrag: dat mensen mee werken aan de
ideeën en plannen.
*In het bijzonder gaat het om een breed
draagvlak te creëren voor alle zaken die
de school in de ruimste zin aangaan.
Wij streven naar korte en duidelijke
communicatielijnen binnen de
schoolorganisatie en naar leerlingen en
hun ouders.
Er wordt dan ook al hard gewerkt aan een
nieuwe opzet van de nieuwsbrief die wij
vanaf januari zullen lanceren. Verder
staan wij natuurlijk altijd open voor
vragen, tips en opmerkingen.

CONTACTGEGEVENS
Basisschool de Kameleon
Zanddonk 2; 6641 LT Beuningen
Postadres:
Postbus 7; 6640 AA Beuningen
024-6771501
www.dekameleonbeuningen.nl
emailadres:
info@dekameleonbeuningen.nl
twitteraccouont: @bsdeKameleon

Denk daarbij aan:
*Leerlingen en ouders
*Directie
*Leerkrachten
*Interne begeleiders
*Conciërge
*Medezeggenschapsraad (M.R.)
*Oudervereniging (OV)
*Tussenschoolse opvang
*Werkgroep communicatie etc.

Het doel van onze communicatie is:
*Kennisoverdracht: informeren van
mensen.
*Houding: bewerkstelligen dat alle
betrokkenen positief staan t.o.v. ideeën
en plannen.
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Alle data op een rijtje:
7 nov
Afscheid juf Imke
12 nov
Start Sinterklaasjournaal
15 nov
Gastles ARN gr 8
19-21 nov Adviesgesprekken gr 8
19 nov
Excursie ARN gr 8b
20 nov
Excursie ARN gr 8a
22 nov
Jonior Technovium gr 8a
29 nov
Junior Technovium gr 8b
Wk 48
Project overgewicht gr 8

