VAN DE DIRECTIE
Beste ouders,
Via deze Nieuwsbrief brengen wij u op
de hoogte van een aantal belangrijke
zaken.
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Inhoudelijke voortgang de Kameleon
Achter de schermen zijn we als team
hard aan het werk om de missie – visie
van de school uit te werken. Binnenkort
verschijnt op de website van de school al
het een en ander hierover.
Op dit moment zijn we, vooruitlopend op
het eerste rapport dat op 1 februari 2013
verschijnt, druk bezig om dit rapport
samen te stellen. Wat willen we
leerlingen en ouders met dit rapport
vertellen? Welke onderdelen willlen we
beschrijven en op welke wijze willen we
dat vorm geven?
Het rapport wordt besproken en hoe dan
verder? Dat zijn vragen die ons bezig
houden en waar we een goed antwoord
op willen geven.
Dit rapport zal aan het eind van het
schooljaar onderwerp zijn van een
gedegen evaluatie. Hierin vragen we ook
leerlingen en ouders om hun mening.

Vooruitlopend op de verschijning van dit
rapport alvast wat uitgangspunten:
- Er wordt weergegeven op welk niveau
de leerlingen werken.
- Er wordt aangegeven hoe de leerlingen
op dat betreffende niveau de afgelopen
tijd hebben gepresteerd.
- Bovenstaande betekent bijvoorbeeld,
dat een leerling die op eigen niveau
werkt (met een leerachterstand van
bijvoorbeeld een half jaar) toch een
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voldoende op het rapport kan krijgen.
Nadere toelichting komt bij het
verschijnen van het rapport en zal ook in
de rapportgesprekken aan bod komen.
Greet van Thiel (de intern begeleider) en
Theo van Rossum zijn nu bezig om alle
data die in de loop van de afgelopen jaren
verzameld zijn op de Beundert en ’t
Schrijverke (de bekende Cito-toetsen
o.a.) door te spitten en daar analyses op
los te laten. Deze analyses worden in het
team besproken. Op basis van die
analyses en de gesprekken erover,
worden actiepunten gedefinieerd en
uitgezet voor de diverse vakgebieden.

We hebben ervoor gekozen dit schooljaar
technisch lezen als belangrijkste
ontwikkelpunt aan te merken. Daarvoor
is o.a. de nieuwste versie van de methode
“Estafette” aangeschaft. Vanuit diverse
ervaringen blijkt dat het werken met deze
methode goede resulaten oplevert.
In de groepen wordt gewerkt met
groepshandelingsplannen wat betreft
technisch lezen. In deze plannen staat
aangegeven wat de leerkracht in een
periode van acht tot tien weken wil
bereiken met de groep leerlingen. Aan
het einde van zo’n blok wordt
geëvalueerd of de beschreven doelen ook
bereikt zijn en welke vervolgstappen er
gezet moeten worden.
Daarnaast is een externe deskundige
ingehuurd om groepsbezoeken af te
leggen bij de leeslessen. Zowel de
ervaringen van deze externe deskundige
als de evaluatie van de leeslessen worden
midden januari met het team besproken.
Op basis hiervan worden vervolgstappen
uitgezet.
We houden u hiervan op de hoogte.

Formatie
In de vorige Nieuwsbrief heb ik u al op
de hoogte gebracht van de wijze waarop
Stichting Oeverwal de formatie van de
scholen vaststelt. Concreet gevolg
hiervan is, dat we intern een oplossing
moesten vinden voor de bemensing van
de dag naast Antonette in groep 8B.
Dat hebben we voorlopig opgelost door
gebruik te maken van ambulante tijd van
Johan en/of Nicolien en daarbij de inzet
van de LIO-stagiaire.
Spreekuuravond
Zoals bekend is er elke eerste dinsdag
van de maand een spreekuuravond.

Tijdens deze avond kunnen zowel ouders
als leerkrachten aangeven dat ze een
gesprek willen hebben over de
ontwikkeling van de betrokken leerling.
We merken nu dat een aantal ouders dat
is uitgenodigd voor zo’n gesprek, dit (op
het laatste moment) afzegt. Dat vinden
we erg jammer, omdat we dit een zeer
belangrijk contactmoment vinden.
Daarnaast kan het zijn, dat een leerkracht
hierdoor lang moet wachten voor een
volgend gesprek op zo’n avond. We
hopen dan ook dat in de toekomst iedere
ouder gehoor geeft aan de uitnodiging
voor een gesprek op deze avond.
Ook u als ouder kunt een gesprek met de
betrokken leerkracht aanvragen! Doet u
dit dan alstublieft minstens een week van
te voren.

uur binnen komt. Dat is te laat. Wij
verzoek u dan ook om er op toe te zien
dat de leerlingen echt om 8.30 en 13.15
uur in de klas zitten, zodat de
lesactiviteiten op tijd kunnen beginnen!

Parkeren
Tot nu toe hebben we als school weinig
tot geen overlast gehad van auto’s die bij
school geparkeerd worden. Het enige
punt waar we aandacht voor willen
vragen is de plek achter de school, bij het
carillon en tegenover de Balmerd
Daar komt een pad uit op straat. Soms
staat daar een auto geparkeerd, waardoor
leerlingen door de struiken moeten om
bij de stoep te komen. Er kunnen zich
dan gevaarlijke situaties voordoen.
Feesten
We hebben net een heerlijk
Sinterklaasfeest achter de rug. Het was
een erg leuk feest en ik wil hierbij
iedereen dan ook bedanken voor de
bijdrage die hij of zij heeft geleverd.
Nu maar hopen dat het goed gaat met de
verliefden …
En dan staat nu de kerstboom alweer
klaar in elke groep. Over dit Kerstfeest
staat hierna nog de nodige informatie.
Straks, op vrijdag 21 december vanaf
12.00 uur, gaan we allemaal genieten van
een welverdiende Kerstvakantie. Ik hoop
dat het een sfeervol en (prettige) winterse
vakantie wordt.
Ik wens u vast fijne feestdagen en een
goed en gelukkig Nieuwjaar.

Schooltijden
Om op tijd met onze lesactiviteiten te
kunnen beginnen en de inloop rustig te
laten verlopen werken we ’s morgens en
’s middags met inlooptijden. De
leerlingen kunnen vanaf 8.20 en 13.05
uur al naar binnen gaan.
Op dit moment constateren we dat een
aantal leerlingen pas om 8.30 of 13.15

Met vriendelijke groet
Theo van Rossum
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VAN DE GROEPEN
Groep 1-2
Tussendoortje
Elke dag mogen de kinderen een
tussendoortje mee naar school nemen om
op te eten in de pauze van 10.15 uur. Wij
zien dat veel kinderen steeds meer
meebrengen. Het duurt dan erg lang voor
dat ze dit allemaal genuttigd hebben,
bovendien is het slechts een
tussendoortje. Iets te drinken en één
(gezond) iets om te eten is dus voldoende
(ook een pakketje van twee koeken is
niet nodig)

WC bezoek
Onze jongens-wc is vaak nat en stinkt. Er
zijn jongens die nog niet zo goed kunnen
richten of het een sport vinden om zoveel
mogelijk naast de pot te plassen. Wij
willen hier graag verandering in brengen
door de kinderen te leren om zittend te
plassen. Hoe u het thuis doet is natuurlijk
uw zaak, maar we vinden het wel fijn als
u een keer oefent met uw zoon. Zo
houden wij de boel hopelijk droger en
stankvrij.

Groep 3
Zoals u weet werken we in groep 3 met
Veilig leren lezen.
Elke kern duurt 3 weken. Voor u, als
ouders, is het natuurlijk fijn om te weten
welke woorden en letters in elke kern
worden aangeboden. Ook is het prettig
om te weten waar de kern over gaat.
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Op onze website houden we u op de
hoogte. Ook plaatsen we er nog foto’s
bij.
Ons advies is om regelmatig de website
te bezoeken.
Groep 4
Belangrijk!!!!!!
Het kledingzwemmen van vrijdag 18
januari wordt verplaatst naar vrijdag 11
januari! De 18e januari is er een gewone
zwemles.
Groep 5
Op woensdag 16 januari viert Wout zijn
verjaardag.
Op vrijdag 18 januari gaan we met groep
5 ‘s ochtends naar het Technovium
(Technisch Creatief Centrum Nijmegen)
in Nijmegen aan de Heyendaalseweg 98.
We worden daar om 9.30 uur verwacht.
De locatie is precies bij het station
Heyendaal.
Hiervoor heb ik nog 3 auto’s nodig!!!
Wilt u zich alstublieft via uw kind
aanmelden hiervoor.

Schoolreisje
Door omstandigheden stond het
schoolreisje van groep 5 niet in de
kalender vermeld. Hier alsnog de datum:
dinsdag 28 mei 2013.

Rekenen
Omdat het erg belangrijk is, dat de tafels
gekend worden, wordt er op school veel
aandacht aan besteed. Toch blijkt dat
vaak in de praktijk nog niet voldoende te
zijn.
Daarom wil ik u vragen om thuis eens
extra met uw kind te willen oefenen.

Dat kan via allerlei rekensites, zoals:
- www.sommenmaker.nl,
- www.tafeldiploma.nl en
- www.onlineklas.nl.
Ook sommen onder de 20 kunnen
geautomatiseerd worden. Deze staan ook
o.a. op www.onlineklas.nl.
En speciaal voor het klokkijken:
www.rekenbladenklokkijken.nl.
Groep 6/7
Na het afscheid van juffrouw Fleur,
enkele weken geleden, is er in groep 6/7
een nieuwe LIO-stagiaire gestart.
Juffrouw Mirjam v/d Hurk komt
voorlopig op maandag en dinsdag om de
klas te leren kennen en meteen ook al de
nodige lessen te geven. Vanaf januari zal
zij van maandag t/m woensdag in de klas
zijn. Ze zal dan ook steeds vaker hele
dagen les geven. Eind maart zal juffrouw
Mirjam ons weer verlaten.
Juffrouw Fleur is op dit moment aan het
afstuderen en hoopt in februari haar
Pabo-diploma te halen.
Groep 8
Groep 8 krijgt een Duitse school op
bezoek. Op vrijdag 14 december zullen
de groepen 8, samen met de groepen 8
van De Triangel en De Fontein, bezoek
krijgen van een grote groep Duitse
scholieren. Dit gebeurt in het kader van
de samenwerking tussen Nederland en
Duitsland in het grensgebied in de buurt
van Nijmegen.

De leerlingen gaan ’s ochtends op eigen
gelegenheid en op de fiets naar het
clubhuis van Beuningse Boys (de nieuwe
locatie aan de Schoenaker). Zij worden
hier om 9.30 uur verwacht en ze hoeven
van te voren niet naar school. Hier zullen
de leerlingen in kleinere groepen een
presentatie geven aan de Duitse
leerlingen over hun school en Beuningen.
Wij hebben hiervoor onlangs filmpjes
over hun sporten gemaakt en vrijdag, 7
december hebben we ook op school

gefilmd. Na deze activiteit gaan we
gezamenlijk naar de ijsbaan van
Beuningen on Ice, waar de leerlingen een
lunch krijgen aangeboden. Hierna mogen
de kinderen nog een uur schaatsen. Zij
moeten deze dag dus op de fiets komen.
In ieder geval moeten ze ook
handschoenen en een muts bij zich
hebben!!! Om 14.00 uur is deze dag
afgelopen. De kinderen mogen vanaf de
schaatsbaan zelfstandig naar huis. Indien
u wilt dat uw kind nog mee naar school
gaat tot 15.15 uur, laat dit dan aan Kees
en/of Antonette weten.

Informatiemarkt
In januari 2013 zullen de informatiemarkten voortgezet onderwijs Nijmegen
weer worden gehouden. De leerlingen en
ouders van groep 8 zijn hiervoor van
harte uitgenodigd op de informatiemarkt
van het Dominicus College op
maandag, 28 januari 2013 van 18.30 21.00 uur
De informatiemarkt is in de aula van
deze school. Alle scholen voor
voortgezet onderwijs uit Nijmegen en
omgeving zullen zich daar presenteren.
Daarnaast zijn er twee voorlichtingsronden waarbij u uitgebreidere
presentaties van twee scholen naar keuze
kunt bijwonen in een lokaal. De eerste
ronde is van 19.00 tot 19.45 uur. De
tweede ronde is van 20.00 tot 20.45 uur.
In de aula van de school zal koffie, thee
en fris te verkrijgen zijn.
In verband met beperkte parkeergelegenheid vragen we de ouders, indien
mogelijk, per fiets te komen. Gaat u met
de auto dan kunt u uw auto parkeren op
het parkeerterrein van het CBR, naast het
Dominicus College of bij de HANOS,
tegenover de school.
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Beuningen on Ice
Op maandag 17 december 2012 gaan de
groepen 3 t/m 7 schaatsen van 10 - 11 uur.
De groepen 8 gaan op 19 december van 10
tot 11 uur schaatsen.
De kinderen moeten zoveel mogelijk eigen
schaatsen meebrengen. Als zij geen
schaatsen hebben, kunnen ze kosteloos
schaatsen lenen. I.v.m. met de veiligheid is
het dragen van muts en handschoenen
verplicht.
We gaan gezamenlijk lopend naar de
ijsbaan en ook lopend weer terug. Ouders
zijn natuurlijk van harte welkom om te
komen kijken.

Kerstmis
De kerstviering is op donderdag 20
december van 17.00 - 18.30 uur.
De kinderen zijn ’s middags vanaf 12 uur
vrij.
Alle kinderen worden eerst op school
verwacht. Daarna vertrekken we samen
naar de kerk. U bent van harte welkom in
de kerk. Op school is er nog een buffet
voor de kinderen in de klassen en de
kerstviering wordt gezamenlijk afgesloten
met een lied in de aula. Intussen kunnen de
ouders op de speelplaats wachten onder
genot van een hapje en drankje.
Intussen is een brief van de kerstwerkgroep
verscshenen waarin u alles rustig na kunt
lezen.
Luizenkammen
Het duurt nog even maar op de woensdag
na de kerstvakantie gaan we met ons
“kamteam” weer luizenkammen!
Daarbij hebben we jullie hulp hard nodig!
Hoe meer ouders helpen hoe sneller we
klaar zijn! Geef je dus zo snel mogelijk op
via onderstaand strookje dan weten we op
wie we kunnen rekenen! We starten om
8.30 uur in de aula (groep 7 om 9.30 uur
i.v.m. de gym).
Tot dan!
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Deze ochtend alsjeblieft geen gel en geen
ingewikkelde haarcreaties bij de
kinderen. Vast bedankt!
Ouder: …………………………………
van: ……………………………………
uit groep: ………
emailadres: ……………………………
(dan krijg je nog een reminder)
komt helpen bij het luizenkammen op
woensdag 9 januari.
Schrijft u de hierboven gevraagde
gegevens alstublieft even op een briefje
en lever het in bij de leerkracht van uw
kind!
Uit de werkgroep communicatie
De werkgroep is weer bij elkaar geweest.
De volgende onderwerpen zijn
besproken:
- Nieuwsbrief
Met ingang van week 4 in 2013 gaat de
vernieuwde nieuwsbrief verschijnen. Hoe
en wat blijft natuurlijk een verrassing,
maar het wordt iets moois!
- Communicatieplan
Hiermee zijn we aan de slag geweest
door een aantal concepten te bekijken.
Volgende keer gaan we hier mee verder.
- Briefpapier
We zijn op zoek naar een leverancier
voor briefpapier. Er zijn inmiddels
enkele offertes binnengekomen.
- Website
Afgesproken is om de volgende
vergadering de website eens onder de
loep te nemen.
Tienermiddag in jongerencentrum
Waasdaa
Wij willen u informeren over het bestaan
van de tienermiddag in jongerencentrum
Waasdaa aan de Houtduiflaan 1 in
Beuningen. Via deze weg hopen wij
tieners te kunnen bereiken en het
jongerencentrum meer bekendheid te
geven.
Jongerencentrum Waasdaa organiseert
ook tieneractiviteiten.
Wist je dat:
- Jongerencentrum Waasdaa iedere
donderdag (m.u.v. de schoolvakanties)
geopend is van 15.30 tot 17.30 uur?
- Het speciaal voor tieners van 10 tot en

met 14 jaar oud is?
- Je meer informatie kunt vinden op
www.waasdaa.nl en op
www.tienersbeuningen.hyves.nl?
- Je je eigen ideeën ook mag laten horen?
- De soosmiddag altijd gratis toegang
heeft en je alleen betaalt als je mee wilt
doen met de activiteiten? (Die
activiteiten kosten 2 euro.)
- Wij de leuke activiteiten niet kunnen
organiseren zonder hulp van vrijwilligers
en wij deze doorlopend zoeken?
- Deze activiteiten tot stand komen door
een samenwerking van Stichting
Perspectief met Jongerencentrum de
Steeg?
Lijkt het je leuk? Kom dan gezellig
samen met je vrienden en vriendinnen
langs op donderdagmiddag en in de
toekomst ook op de vrijdagmiddag.
Wenst u meer informatie dan kunt u
contact opnemen met ondergetekende op
telefoonnummer (024) 6750939.
Met vriendelijke groet,
Kesley Szmagalski, jongerenwerker
stichting Perspectief.
Het scheidingscafé
Voor ouders die een echtscheiding
overwegen of die reeds gescheiden zijn
organiseren De ScheidingsMakelaars van
Nijmegen en Arnhem vier keer per jaar
in Elst een voorlichtingsavond: het
Scheidingscafé.
Relaties, opvoeding en scheiding
De echte uitdaging van het gescheiden
opvoeden begint na de verhuizing: er
moet gecommuniceerd worden met de
andere ouder en met de kinderen, het
gedrag van de kinderen verandert als
reactie op de scheiding. Wij hebben
gemerkt dat er een grote behoefte is aan
informatie en aan uitwisseling met
anderen. Vaak hebben ouders het gevoel
er alleen voor te staan.
Reden waarom wij het Scheidingscafé
organiseren, een informele voorlichtingsavond over alles wat te maken heeft met
kinderen en echtscheiding.
Hoe ziet een avond eruit?
Iedere avond is er een ander thema,
waarover een schrijver of andere
deskundige een lezing geeft. Een greep

uit de thema’s die op de agenda staan;
pubers, co-ouderschap, samengestelde
gezinnen en autisme en echtscheiding.
Na de lezing is er volop ruimte om
vragen te stellen en ervaringen uit te
wisselen.
Na afloop nodigen we u uit om met een
drankje na te praten met de andere
bezoekers.
11 december: co-ouderschap
19 maart: samengestelde gezinnen
14 mei: echtscheiding en autisme
Meer informatie of inschrijven:
www.scheidingscafe-arnhemnijmegen.nl
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

Alle data op een rijtje:
December
14 Uitwisseling groep 8 met
Duitsland
17 Schaatsen groepen 3 t/m 7
Beuningen on Ice
19 Schaatsen groepen 8 BoI
20 Kerstviering
20 Kinderen ’s middags vrij
21 Start kerstvakantie 12.00 uur
Januari
7
Eerste schooldag na de vakantie
9
Luizenkammen
11 Kledingzwemmen groep 4
18 Technovium groep 5
Februari
1
Rapporten
4-5-6 Rapportgesprekken
Mei
28 Schoolreis groep 5
6

