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Rapporten en Cito
Op donderdag 4 februari krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun
rapport mee naar huis. In de rapporten van de groep 3 t/m 7 vindt u dit
jaar géén scores van de Citotoetsen. Deze stonden voorheen vermeld in
aparte vakjes met een score in een Romeinse cijfer van I t/m V.
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Eerdere jaren waren we genoodzaakt om direct na de Kerstvakantie te
starten met de Citotoetsen en zo snel mogelijk de scores te verzamelen
om deze te kunnen vermelden op het eerste rapport. Dit jaar doen we
het anders en hebben we meer tijd en rust genomen voor het afnemen
van de Citotoetsen. We zijn dan ook pas in de derde week na de Kerstvakantie gestart. We hopen dat dit een positieve invloed heeft op de
scores. Daarnaast geeft het de leerkrachten meer tijd en is het ook nog
eens exact volgens de richtlijnen van Cito.
Tot aan de Carnavalsvakantie worden er toetsen afgenomen en verwerkt
in ons leerlingvolgsysteem. Op maandag 15 februari krijgen alle kinderen
een uitdraai mee van hun Citoscores. Op deze uitdraai staan de scores
van de laatste drie afnames per vakgebied. De uitdraai kunt u bewaren
in de rapportklapper.
Op deze manier bent u net vóór de rapportgesprekken op de hoogte van
de laatste Citoscores van uw kind. Heeft u vragen of opmerkingen over
de Citoscores, dan kunnen deze worden besproken tijdens de rapportgesprekken op maandag- of dinsdagavond.
Zilveren weken
Aan het begin van dit schooljaar zijn we gestart met de Gouden Weken.
Deze Gouden Weken werden in de eerste drie weken van het schooljaar
gehouden en waren gericht op een positieve interactie tussen kinderen.
Hiermee werd een goed fundament gelegd voor een fijne sfeer in de
groep. Het accent lag op groepsvormende activiteiten, coöperatieve
werkvormen en de regels op school.

6 t/m 14 februari
Carnavalsvakantie

De Kameleon
De afgelopen weken hebben we de Zilveren Weken gehad. Dit was een
periode van herhaling, waarin we een vervolg hebben gegeven aan de
Gouden Weken met veel energizers en andere groepsvormende
activiteiten.
We hebben de Gouden weken inmiddels geëvalueerd en een duidelijke
meerwaarde ervaren. Volgend schooljaar gaan we dan ook zeker weer
werken met de Gouden en Zilveren weken.
Formatie
Groep 1-2
Juffrouw Femke gaat per 15 februari a.s. met zwangerschapsverlof. Dit is
natuurlijk al geruime tijd bekend, maar de vraag wie haar gaat vervangen, kan pas in de laatste weken voor dit verlof beantwoord worden.
Inmiddels weten we dat juffrouw Annie Klein-Janssen deze vervanging
voor haar rekening gaat nemen. Juffrouw Annie zal vóór de Carnavalsvakantie al kennis komen maken met de groep. Vanaf 15 februari zal ze
op maandag en dinsdag de groep draaien. Ze blijft hoogstwaarschijnlijk
tot het einde van dit schooljaar.
Groep 5-6 (-7)
Meneer Hein werkt tot de Carnavalsvakantie op donderdag en vrijdag in
groep 5-6. Voor de periode daarna komt Hilde Kling in groep 5-6 op
donderdag en vrijdag. Juf Hilde is een jonge, enthousiaste leerkracht die
met een zogenaamde startersbeurs vier dagen per week bij ons komt
werken, tot het einde van dit schooljaar.
Op donderdag en vrijdag werkt ze in groep 5-6. Op maandag en dinsdag
gaan we in de ochtend onze beide combinatiegroepen splitsen, zodat we
apart instructie kunnen geven aan de kinderen van groep 5, 6 en 7. Vorig
jaar hebben we gewerkt met een vergelijkbare constructie toen we ook
de beschikking hadden over een leerkracht met een startersbeurs.
Juffrouw Hilde heeft dan nog twee middagen over waarin ze juffrouw
Nancy gaat ondersteunen in haar taken.
Groep 6-7
Meneer Menno heeft de afgelopen periode gebruikt om groep 6-7 te
leren kennen. Hij zit in het laatste jaar van de Pabo en doet zijn LIO-stage
in deze groep. Tijdens deze eindstage van zijn opleiding moet hij zelfstandig een groep draaien, met alles wat daar bij komt kijken.
Na de Carnavalsvakantie zal meneer Menno dan ook op maandag,
dinsdag en woensdag in groep 6-7 staan. Juffrouw Antonette is dan vaak
op de achtergrond aanwezig. Zij blijft eindverantwoordelijk voor de
groep.
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Ontruimingsoefening
Op dinsdag 19 januari hebben we onze eerste officiële ontruimingsoefening gedaan. Alle kinderen, leerkrachten en andere aanwezigen
hebben geoefend om snel en efficiënt het gebouw te verlaten en naar de
afgesproken verzamelplaatsen te gaan.
Het was een prima oefening die bijzonder vlot is verlopen. In ruim drie
minuten was de gehele school ontruimd en wisten we dat iedereen het
gebouw verlaten had.
Samen met het team zal de ontruimingsoefening nog worden geëvalueerd. De eerste indruk was in elk geval goed en dat geeft vertrouwen
voor het moment dat er wellicht ooit een echte ontruiming nodig is.

BEUNINGEN SAMEN IN BEWEGING
Sportfeitjes
2015 laten we achter ons en we gaan vol energie verder dit nieuwe jaar.
Zo ook met het bewegingsonderwijs. Net als voor de kerstvakantie staan
er ook nu weer een aantal leuke clinics van sportverenigingen te
wachten.
De turnvereniging was al voor de kerstvakantie begonnen en is nu bezig
met het verzorgen van de laatste clinics in Beuningen.
Tegelijkertijd zijn ook de Tafeltennisclub Beuningen en Go4Fit Beuningen
erg actief in het verzorgen van clinics voor verschillende scholen. In
tegenstelling tot de voorgaande clinics is Go4Fit de eerste vereniging die
op hun eigen locatie de clinics verzorgt. Dat betekent dus dat de klassen
op de fiets of met ander vervoer naar de locatie toe (zijn ge)gaan. Wij
zijn blij dat dit geen belemmering is om deel te nemen en als ze op de
fiets gaan hebben ze meteen wat extra beweegtijd in hun programma.
Als gezinnen geen geld hebben om hun kinderen te laten sporten of om
sportkleding aan te schaffen, kunnen zij contact opnemen met Stichting
Leergeld. Stichting Leergeld Nederland is een koepel van 65 lokale
stichtingen. Jaarlijks worden 300.000-350.000 kinderen in Nederland
geholpen. Stichting Leergeld 2stromenland is één van deze lokale
stichtingen. Sinds maart 2011 zijn zij operationeel in Beuningen.
Alle gezinnen die vallen onder de 120% norm van het minimaal inkomen
kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage. De regeling heeft
betrekking op kinderen tussen de 4 en 17 jaar. Ook voor het
zwemdiploma A, kunnen ouders zich melden bij Stichting Leergeld. Voor
meer informatie kijk op www.leergeld2stromenland.nl

De Kameleon
Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten van Beuningen samen in
beweging, like dan onze Facebook-pagina en meldt u aan voor onze
nieuwsbrief door te mailen naar
beuningensameninbeweging@outlook.com.
www.beuningen.nl/sameninbeweging
Buurtsportcoaches Sport en Onderwijs
Judith de Bakker (jdebacker.bscbeuningen@gmail.com)
Esther Timmermans (etimmermans.bscbeuningen@gmail.com)

CARNAVAL
Vrijdag 5 februari gaan we weer carnaval vieren op De Kameleon! In dit
bericht willen we u alvast wat praktische informatie geven.
- De kleuters zijn deze dag ook op school en dit betekent dat ze
maandag 1 februari vrij zijn!!!
- We zullen de dag in de klassen beginnen waar iedereen elkaars
kleding kan bekijken. De Raad van Elf van de school zal alle klassen
bezoeken, om te kijken welke leerling in de onderbouw en welke
leerling in de bovenbouw het mooist verkleed is! Zowel in de bovenals in de onderbouw is er een prijs te winnen!!
- Rond 9.00 uur gaan we naar de aula waar we Prins Jos, de grote prins
van Beuningen, en zijn gevolg zullen ontvangen. Hij zal ons ook
komen helpen bij de onthulling van onze eigen prins of prinses van De
Kameleon. Wie-o-wie zal de gelukkige zijn …
Ook zal er een optreden zijn van een Mysterie Guest. Wie het is of zijn
laten we uiteraard nog niet weten, maar we weten wel dat het voor
iedereen een grote verrassing zal zijn!!!!
- Om 11.00 uur start de optocht, die we weer samen lopen met de
buren van de Triangel. De route is net als voorgaande jaren: via de
Slinger lopen we richting de Aldi, maken een rondje op het
Julianaplein en lopen dezelfde route weer terug naar school!
Uiteraard verwachten we veel ouders die langs de kant van de weg
staan!
Leerlingen die het leuk vinden om een kar te maken, mogen dit
natuurlijk doen!!!!
- We lunchen allemaal op school. De leerlingen hoeven hiervoor niets
mee te nemen!
- We sluiten de dag af met onze traditionele carnavalsbingo voor jong
en oud!
- We werken deze dag volgens een continurooster daarom is de
schooldag om 13.30 uur afgelopen!
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Agenda
Januari
27 Praktijksessies met
ouders t.b.v. het
onderzoek naar
samenwerking met
De Fontein.
Februari
1 Groep 1/2 vrij
2 Afscheid juf Femke
4 - Vergadering
leerlingenraad
- Rapport 1 mee naar
huis
5 Carnaval (groep 1/2
ook naar school)
6 Start caranavalsvakantie
(t/m 14 februari)
15 Uitslagen Cito – LVS
mee naar huis
15 en 16 Rapportgesprekken
Voor meer data verwijzen
we u naar de kalender in
Schoudercom. Deze wordt
regelmatig geactualiseerd.
De volgende Nieuwsbrief
verschijnt rond 12 maart.

LEERLINGENRAAD
In de afgelopen week zijn er weer verkiezingen voor de leerlingenraad
geweest. De zittende leden konden zich opnieuw verkiesbaar stellen en
herkozen worden. Niet alle zittende leden hebben zich ook verkiesbaar
gesteld. De leden die nu herkozen zijn gaan hun laatste zittingstermijn
in. In de nieuwgekozen leerlingenraad zien we dus een aantal nieuwe
gezichten. Op 4 februari heten we hen van harte welkom en nemen we
afscheid van de vertrekkende leden. We wensen de leden van de
leerlingenraad weer veel succes. We hopen dat ze een aantal leuke
ideeën weten te realiseren.
Groep 5 Marieke van Outvorst en Guus van Voorn
Groep 6 Swen van de Heuvel (uit groep 5/6) en Medina Shamilev (6/7)
Groep 7 Meike Dröge en Evelien Bruisten
Groep 8 Jasmijn Bruggeman en Dave Daanen

VAN DE GROEPEN
Groep 1-2
Carnaval
Het is weer bijna Carnaval en om alvast in de stemming te komen gaan
we er van te voren al een te gekke week van maken:
Dinsdag 2 februari is het
en komen de kleuters
geschminkt naar school.
Woensdag 3 februari is het
en komen we met
pruik of gekke staartjes/gekke kleuren/gekke kapsels in onze haren!
Donderdag 4 februari is het
met
versieren/verven/pompommetjes/veters op (oude) schoenen!
Op vrijdag 5 februari is het grote carnavalsfeest op onze school!
Juf Femke
Op dinsdag 2 februari neemt juf Femke (voorlopig) afscheid van onze
groep. Zij kan dan rustig gaan genieten van de laatste weken van haar
zwangerschap. Na de carnavalsvakantie komt juffrouw Annie haar
vervangen op de maandag en dinsdag.
Kinderen groep 2
Ook nemen we afscheid van 7 kinderen van groep 2! Zij gaan na de
carnavalsvakantie naar de groep 2-3 combinatieklas van juffrouw Brigitte
en Nicolien. Het zijn Tessa, Tobias, Daan, Hailey, Levi, Noor en Norah.
We wensen hen een fijne tijd.
Romy
Onze stagiaire Romy Koopmans is donderdag 4 februari voor het laatst in
onze groep. Na de carnavalsvakantie gaat ze naar groep 8 van meneer
Kees. We wensen haar veel succes en veel plezier.

