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Kerstviering en vakantie
We hebben een mooie Sinterklaasviering achter de rug. Nu gaan we op
weg naar een feestelijke Kerstviering op school.
En dan aan het einde van deze week, na een aantal maanden weer hard
te hebben gewerkt: de Kerstvakantie.
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Groep 2-3
Evenals vorig schooljaar stroomt groep 1-2 weer aardig vol. Dat is de
reden dat we, evenals afgelopen schooljaar, ook dit jaar weer gaan
werken met een combinatiegroep 2-3.
De ervaring van het afgelopen schooljaar leert ons dat een start meteen
na de Kerstvakantie wat ongelukkig uitviel. In de maand januari staat
weer de halfjaarlijkse toetsing gepland voor de groepen 2 tot en met 8.
We willen dat de groepen 2 en 3 dat in de huidige setting kunnen
maken.
Daarnaast speelt mee dat begin februari de voorstelling van groep 1-2
zal plaatsvinden.
Beide zaken bleken vorig jaar toch wel voor wat onrust te zorgen. Dat
willen we nu voorkomen. Dat betekent dat groep 2-3 na de
carnavalsvakantie van start gaat.
Na de Kerstvakantie zullen we de ouders van de groep 1-2 en 3 verder
informeren. Ook zijn er dan gesprekken met ouders van groep 2
leerlingen waarvan wij vinden dat zij prima in een groep 2-3 kunnen
functioneren.
Geven van huiswerk
Wij geven als school aan onze leerlingen huiswerk mee. Dat doen we
met name om de leerlingen voor te bereiden op het werken en leren in
het vervolgonderwijs. Daarnaast doen we dat omdat het past binnen de
kernwaarden van de school, met name zelfstandigheid en vrijheid. Hierin
speelt het kunnen plannen een grote rol.
Het protocol huiswerk verschijnt binnenkort op de website van school.

>> De kerstmarkt is op 18 december van 17.30 tot 19.30 uur.
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Na de kerstvakantie krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 ook een
huiswerkboekje mee om het ‘plannen’ te oefenen.
Spelling
In onze jaarplanning hadden we opgenomen dat we zouden werken aan
twee groepsplannen voor begrijpend lezen. Dat voornemen hebben we
toch even in de ijskast gezet. In plaats daarvan besteden we de komende
maanden tot het einde van het schooljaar aan het optimaliseren van ons
spellingonderwijs. Hierbij worden we door een externe deskundige,
Ineke Hanemaaijer van Marant, ondersteund. Deze heeft reeds een
presentatie voor het team gegeven. Op basis daarvan zijn de
leerkrachten aan de slag gegaan.
Op 8 januari zullen Ineke en Nancy alle groepen (dus ook groep 1-2)
observeren. Deze observaties worden ’s middags met de leerkrachten
doorgesproken. Daarbij wordt gekeken welke eventuele verdere acties
nog door de groepsleerkrachten ondernomen kunnen worden.
We hopen op deze manier het spellingonderwijs te optimaliseren (en
ook dat de leerlingen dit leuk gaan vinden).
Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen
In één van de laatste vergaderingen van de medezeggenschapsraad is
het beleidsplan begeleiding (hoog)begaafde leerlingen besproken. De
raad heeft met dit plan ingestemd. Het staat nu op de website van de
school.
Speelplaats
Binnen de werkgroep “Speelplaats” is men druk bezig met de ontwerpen
om de speelplaats opnieuw in te richten. Er zijn al de nodige plannen en
de eerste bestelling is geplaatst en afgeleverd. Wat dat is … dat is nog
even een verrassing.
Werken met Kwaliteitskaarten
Als school zijn we bezig om continu naar onze kwaliteit te kijken.
Hiervoor gebruiken we, evenals de andere scholen van stichting
Oeverwal, het systeem Werken met Kwaliteitskaarten. Binnen dit
systeem wordt gewerkt met een aantal instrumenten. Eén daarvan is de
vragenlijsten voor ouders, leerlingen en leerkrachten.
Deze vragenlijsten zijn bedoeld om ons als school input te geven voor
optimalisering van het onderwijs en het werken op De Kameleon. Dit
gebeurt door het geven van werkpunten – aandachtspunten op basis
van de ingevulde vragenlijsten.
In mei 2014 hebben we als school de vragenlijst voor ouders uitgezet.
Helaas was de respons niet al te hoog. Slechts zo’n dertig procent van de
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ouders heeft gereageerd. Dit betekent dat we te weinig informatie
hieruit kunnen halen om aandachts- en verbeterpunten te formuleren.
De volgende items scoorden hoog:
- Mijn zoon /dochter gaat met plezier naar school;
- Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school en in de klas
- De leraar zorgt ervoor dat mijn zoon/dochter na de uitleg aan de slag
kan gaan;
- Ik ben tevreden over de inhoud van de rapportgesprekken;
- De school geeft inzicht in de eindresultaten.
Het is mooi dat deze punten benoemd worden. Dit mag echter niet
betekenen dat we wat dat betreft achterover kunnen leunen. We blijven
hier heel waakzaam in.
Uit de reacties hebben we wel de volgende aandachtspunten gehaald:
- Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school
(communicatie naar ouders);
- De school communiceert duidelijk met de ouders over (extra) zorg en
begeleiding;
- Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het voorkomen van
digitaal pesten via o.a. Facebook en Twitter.
Wij gaan met deze punten aan de slag. De verantwoordelijkheid voor het
eerste punt ligt bij de werkgroep communicatie en het
managementteam. Voor wat betreft het tweede aandachtspunt: de
intern begeleider neemt de verantwoordelijkheid voor het aansturen
van leerkrachten hierin op zich. De ICT-coördinator zorg draagt voor het
derde punt.
Bedankje
Vanuit Colombia hebben we een aantal foto’s gekregen. Hierop is
duidelijk hun dankbaarheid afgebeeld.
We beraden ons op dit moment of we als school (met name de hoogste
groepen) mailend ervaringen willen delen met de deelnemers aan dit
project.
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UIT DE GROEPEN
Groep 5/6
Symfonie voor Angsthazen en Durfals
Zoals eerder al gemeld op Klasbord, gaat groep 5/6 op 20 januari 2015
naar de Vereniging in Nijmegen om daar samen met Het Geldersch
Orkest de Symfonie voor Angsthazen en Durfals te spelen. We zijn in de
klas al druk aan het repeteren. Inmiddels hebben alle ouders die konden
rijden een briefje meegekregen ter bevestiging. Deze ouders zijn van
harte welkom om op het balkon van De Vereeniging het spektakel te
aanschouwen.
Music4all
Ook na de kerstvakantie komt juf Marriët (van Cultuur Educatie Met
Kwaliteit) in de groepen 4/5 en 5/6 om de week als vakleerkracht een
muziekles geven. De week erna doet de groepsleerkracht dan de
schaduwles. In groep 4/5 neemt Juf Nicolien deze schaduwles voor haar
rekening.
In het eerste half jaar hebben de leerlingen leren spelen op het
klokkenspel en een begin gemaakt met het leren lezen van notenschrift.
In de tweede helft van het jaar zal de nadruk liggen op instrumentenoriëntatie.
Er wordt uitgegaan van een achttal instrumenten die de vakleerkracht
meebrengt. Voor de leerlingen zijn er ook een aantal exemplaren zodat
ze deze instrumenten ook echt kunnen ervaren. Er wordt toegewerkt
naar een gezamenlijke uitvoering op dinsdag 23 juni 2015 in theater het
Mozaïek in Wijchen.

VAN DE WERKGROEP TECHNIEK
De kinderen zijn heel trots op de in elkaar gebouwde 3D printer !!! Hij
doet het perfect, de eerste sleutelhangers zijn al gemaakt. Nu zijn we
samen bedenken hoe we er met alle kinderen van de school mee aan de
slag kunnen.
Op de Facebookpagina van De Kameleon staat een mooi filmpje van juf
Petra.
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VAN DE WERKGROEP COMMUNICATIE
Digitaal aanmelden voor de Nieuwsbrief
Zoals u in de vorige nieuwsbrieven hebt kunnen lezen, is de werkgroep
communicatie druk doende met digitaliseren van de communicatiestroom naar de ouders.
De volgende Nieuwsbrief zal enkel nog digitaal aan u worden
toegezonden. U dient zich hiervoor opnieuw aan te melden via onze
website: www.dekameleonbeuningen.nl.

Agenda
December
15 Beuningen-on-Ice voor
de groepen 3 t/m 8
18 Kerstviering:
kerstmarkt van 17.30
tot 19.30 uur (de
kinderen zijn ’s
middags vrij)
19 Kerstvakantie vanaf
12.00 uur (5 januari
2015 weer naar
school)
Januari
6 Spreekuuravond
20 Groep 5/6 Angsthazen
en Durfals met
Het Gelders Orkest
22 1ste rapport
26 en 27
Rapportgesprekken
28 Kamele-on-stage
Februari
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Velen van u hebben in het verleden al een emailadres aan ons
doorgegeven. In de praktijk blijkt het lastig om dit e-mailbestand up-todate te houden. Voor ons nieuwe digitale systeem is het noodzakelijk om
u aan te melden via de link op de home-pagina van onze website.
Voorlopig wordt deze aanmelding alleen gebruikt om u de nieuwsbrief
toe te sturen. Indien u zich niet via deze link aanmeldt, zult u vanaf
januari 2015 geen digitale nieuwsbrief meer ontvangen!
Als u geen emailadres heeft, dan is er de mogelijkheid om een papieren
versie van de nieuwsbrief op te halen op school.
Met deze stap hopen wij voortaan alle ouders te bereiken, want wij
vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt.

