De Kameleon | Nieuwsbrief 10
september 2013

Een kleurrijke toekomst voor iedereen

Basisschool De Kameleon | Zanddonk 1 | 6641 ZT Beuningen | T 024 677 15 01 | www. Dekameleonbeuningen.nl

Een frisse start van het schooljaar
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van schooljaar 2013 - 2014.
Via deze Nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van een aantal
belangrijke zaken.
We zijn het schooljaar goed gestart in een mooie, frisse school.
Iedereen heeft er zin in om er weer een heel goed schooljaar van te
maken en dat gaat zeker lukken.
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De jaarkalender en de klassenleerlingenlijst heeft u al meegekregen, de overige relevante
informatie volgt zo spoedig
mogelijk. Hiervoor krijgt uw kind
een map mee, waarin alles
overzichtelijk bij elkaar zit.
Overblijven op de Kameleon
Op de Kameleon is de tussentijdse
opvang als volgt geregeld:
De kinderen geven ’s ochtends bij
de leerkracht aan of zij deze dag
over zullen blijven.
Uw kind brengt zelf een tas met
lunchpakketje mee. Daarin kunt u
drinken van thuis meegeven, maar
er is ook een mogelijkheid om op
school drinken te bestellen. Er is
keuze tussen melk en thee.
De kosten voor het overblijven zijn
vanaf 21 oktober (na de herfstvakantie) als volgt:
- Per losse overblijf: € 2,- (graag
gepast meegeven aan uw kind in
een enveloppe of portemonnee.)

- Een strippenkaart van 10
overblijfdagen: € 20,- (inclusief
drinken)
- Een strippenkaart van 20
overblijfdagen: € 35,- (inclusief
drinken)
De strippenkaarten staan op naam
van uw kind. Eventuele broertjes
of zusjes moeten zelf een kaart
aanschaffen.
De overblijfkrachten bewaren de
kaart en wanneer deze bijna vol is,
krijgt u daarvan bericht. De
strippenkaarten blijven geldig en
wanneer uw kind de school
verlaat, krijgt u het resterende
bedrag dat nog op de kaart staat,
terug.
De overblijfkrachten zijn aanwezig
op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 11.30 uur tot 13.30
uur. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dan naar school te
komen dan kunt u ook het geld in
de brievenbus (met slot stoppen)

>> Inloopavond: bekijk het werk van uw kind op 19 september
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die in de berging bij het overblijven
hangt.

we vanaf 2 oktober aan gaan
werken.

Wij vragen u zoveel mogelijk
gebruik te maken van de strippenkaarten en indien dit niet mogelijk
is, zoveel mogelijk gepast geld mee
te geven aan uw kind. Dit is voor
de overblijfkrachten veel efficiënter. Er is namelijk niet zo veel
kleingeld op school aanwezig i.v.m.
de veiligheid.

Oudervereniging
Evenals afgelopen schooljaar zal de
oudervereniging ook dit jaar weer
een aantal activiteiten samen met
de teamleden organiseren. Voor
de bekostiging van deze activiteiten is wel de financiële
ondersteuning van de ouders
nodig. U kunt hieraan meewerken
door de ouderbijdrage zo snel
mogelijk te betalen. Meer informatie hierover volgt van de
jaarvergadering van de oudervereniging. De uitnodiging
hiervoor volgt.
Op woensdag 21 augustus kwam
de Oudervereniging voor het eerst
bij elkaar. Notulen van de
vergadering van 6 juni en de
andere informatie vindt u op de
site.

Met de overblijfkrachten is een
aantal spelregels afgesproken.
Deze regels worden regelmatig in
de groepen besproken.
Speelkwartier
Ook voor het spelen in het speelkwartier komt een aantal regels,
die we met de leerlingen
bespreken. Daarnaast zorgen we
ervoor dat er voor de leerlingen
ook voldoende speelmogelijkheden zijn. De meest voorkomende vraag van leerlingen over
dit buiten spelen (mogen we
voetballen op de speelplaats?)
beantwoorden we dit jaar positief.
Op een hiervoor aangewezen plek
op de speelplaats mag om
toerbeurt een groep voetballen.
Kinderboekenweek
Deze zaken sluiten mooi aan bij
het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar: “Sport en spel”.
Rondom dit thema besteden we in
de Kinderboekenweek veel aandacht. Hiervoor is een werkgroep
geformeerd bestaande uit ouders
van de Oudervereniging en
leerkrachten. Zij zullen rond het
thema een project maken, waar

Schooltijden
De schooltijden zijn voor iedere
ouder en ieder kind wel bekend.
We starten ’s morgens en ’s
middags met een inlooptijd van
tien minuten. Daarna willen we
echt om 08.30 en 13.15 uur
beginnen met onze lesactiviteiten.
In de afgelopen weken hebben we
gemerkt dat er toch een aantal
kinderen c.q. ouders pas om 08.30
uur en 13.15 uur of zelfs nog later
de school binnen komen.
We verzoeken u echt met klem om
de inlooptijd te benutten en echt
voor te zorgen dat uw kind(eren)
om 08.30 en 13.15 uur in de klas
is/zijn en dat de leerkracht met zijn
of haar activiteiten kan beginnen.
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Transparante communicatie
Het kan zijn, dat u op basis van de
ervaringen van de afgelopen
weken (of straks in de toekomst),
opmerkingen heeft ten aanzien
van datgene dat in de groep(en)
van uw kind(eren) gebeurt of
gebeurd is. Wij willen dat graag
van u horen. We kunnen dan
bekijken wat er precies aan de
hand is en welke oplossing we
ervoor kunnen vinden.

Muziek
Dit schooljaar nemen de groepen 1
tot en met 4 deel aan het project
‘Music4all’. Dit is een project dat in
samenwerking met het Cultuur
Knooppunt Wijchen-Beuningen is
opgestart om het muziekonderwijs
op onze school te vernieuwen en
te verbeteren. In de groepen 1/2
en 3 zal de nadruk vooral liggen op
het zingen van liedjes en het
spelen met muziek. In groep 4
geeft een vakleerkracht van het
Cultuur Knooppunt om de week
muziekles In de andere groepen
komt de vakleerkracht minder
vaak. De leerkrachten van de
betrokken groepen worden zelf
ook geschoold door het Cultuur
Knooppunt Wijchen-Beuningen.
De Kameleon is uitgekozen om als
pilotschool voor de gemeente
Beuningen mee te doen aan dit
muzikale project, daar zijn we erg
trots op en we hebben er veel zin
in.
Dit project gaat in de loop van de
volgende schooljaren verder met
de groepen 5 tot en met 8.
Het geheel wordt financieel
ondersteund door de Provincie
Gelderland.

Er bereiken ons op dit moment
echter signalen dat een aantal
ouders die weg niet bewandelt. Zij
bespreken hun “probleem”
onderling bij het hek. Dat is
jammer, want dat ontneemt ons
de mogelijkheid er samen mee aan
de slag te gaan.
Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk: speelt er “iets”, maak dan
een afspraak met betrokken
leerkracht!

Inloopavond
Donderdagavond 19 september is
de jaarlijkse inloopavond voor alle
groepen. Deze avond start om
18.30 uur en duurt tot 19.30 uur. U
wordt dan door uw kind(eren)
meegenomen naar zijn of haar
klas. En u krijgt dan uitleg van hem
of haar over hoe het er in de groep
toegaat.
Ook ontmoet u dan de leerkracht(en) van uw kind(eren).

Schrijven en potloden – pennen
In het team hebben we de
afspraak gemaakt dat iedere
leerling vanaf groep 3 een etui
heeft / krijgt met daarin de
volgende “gereedschappen”:
- Een schrijfpotlood voor groep 3
tot en met halverwege groep 4
- Een vulpen vanaf halverwege
groep 4 tot en met groep 8
- Een grijs potlood
- Een gum
- Een aantal kleurpotloden.
Deze zaken krijgen de kinderen van
school. Mocht er in de loop van de
tijd een van deze zaken door eigen
schuld kapot gaan, dan moeten de
kinderen betalen om een nieuw
exemplaar te krijgen.
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Gevonden voorwerpen
Maandagmiddag 16 september
liggen in de aula de gevonden
voorwerpen van de voorbije
maanden. Als uw kind wat mist,
dan is dit de kans om te kijken of
het daar bij ligt.
Deze voorwerpen worden na het
overblijven en het opruimen van
de overblijfspullen uitgestald en
blijven liggen tot kwart over vier.
Daarna gaan de spullen die er nog
liggen, weg.
Aanvulling kalender
In deze nieuwsbrief een aanvulling
op de kalender. De Oeverwaldag is
op 19 maart. De leerlingen zijn dan
dus ook vrij!
NIEUW: NANCY KOPPERS
Hallo,
Het nieuwe schooljaar is alweer
een aantal weken op gang. Na een
heerlijke vakantie zien we weer
veel vertrouwde gezichten voorbij
komen. Daarnaast starten er ook
weer nieuwe kinderen op onze
school. Ook ik ben dit jaar een
nieuw gezicht op de Kameleon.
Mijn naam is Nancy Koppers. Ik
werkte 16 jaar als groepsleerkracht
op basisschool De Reuzepas in
Ewijk. Ik ben werkzaam geweest in
de groepen één tot en met zeven.
Daarnaast heb ik de laatste jaren
IB ondersteunende taken uitgevoerd, zoals het begeleiden van de
zorgleerlingen. Met verschillende
groepen heb ik de sociale
vaardigheidstraining gedaan. De
afgelopen jaren heb ik me
gespecialiseerd in verschillende
gebieden, de sociale emotionele

ontwikkeling van kinderen, begrijpend lezen en woordenschat zijn
een aantal van mijn specialismen.
Vanaf dit schooljaar ben ik op
dinsdag en donderdag als intern
begeleider werkzaam zijn op de
Kameleon. Wanneer er nog vragen
zijn of behoefte aan persoonlijk
contact, loop gerust eens binnen.
Vriendelijke groeten,
Nancy Koppers
WERKGROEP COMMUNICATIE
In de vergadering van de
werkgroep Communicatie op
donderdag 15 augustus is besloten
dat de Nieuwsbrief in de loop van
dit schooljaar digitaal verstuurd zal
gaan worden. We zijn een
moderne school en willen dus ook
de moderne communicatiemiddelen benutten. Daarbij komt
dat het beter is voor het milieu en
de kosten van de school drukt.
Hiervoor hebben wij natuurlijk wel
de e-mailadressen van de ouders
nodig.
Tijdens de infoavond eind
augustus hebben al veel ouders
hun adres doorgegeven. Maar de
lijst is nog niet compleet.
Mocht u dit nog niet gedaan
hebben, dan willen we u vragen dit
zo snel mogelijk te doen bij de
leerkracht van uw kind. Vanaf
januari wordt de Nieuwsbrief
alleen nog digitaal verzonden,
tenzij u aangeeft deze toch op
papier te willen ontvangen.
De lijst met e-mailadressen zal ook
gebruikt gaan worden door de
groepsleerkracht, wanneer hij of zij
uw hulp nodig heeft of andere
zaken wil bespreken die de groep
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of uw kind aangaan. Daarnaast
blijft natuurlijk de telefoon of het
persoonlijke contact gehandhaafd
zoals u dat gewend bent.
Uw e-mailadres wordt door ons
niet aan personen of bedrijven
buiten de school verstrekt.
VAN DE GROEPEN
Groep 3
Natuurlijk heeft ook groep 3 wat te
melden in de eerste nieuwsbrief
van dit schooljaar!
Kern 1 van Veilig Leren Lezen is
afgelopen vrijdag afgesloten! De
kinderen hebben bijzonder hard en
goed gewerkt deze eerste weken!
Maandag 9 september starten we
met kern 2. U kunt weer op de
website kijken welke woordjes en
letters de kinderen in deze kern
leren en wat het thema is!
Natuurlijk staan er ook weer foto’s
bij.
Wij zouden het fijn vinden als
kinderen op woensdag gemakkelijke kleding en schoeisel aan
hebben. Dan kost dat niet zoveel
tijd met aan- en uitkleden als we
gaan gymmen. Alvast dank
hiervoor!
Groep 4
Omdat het zo lastig is ouders te
vinden die ons naar het zwembad
willen rijden, is de organisatie
iedere week een hele toer. We
hebben al een paar keer een
briefje met nieuwe afspraken
meegegeven, maar dat blijkt in de
praktijk helaas niet te werken. We
willen hier en nu nog eens een
poging doen om het vertrek bij

school en zwembad soepel te laten
verlopen:
• Op de deur van de klas hangt het
rooster van rijouders. Om 8.20
uur komen alle kinderen en de
rijouders binnen.
• De kinderen gaan op hun stoel
zitten en de leerkracht controleert dan of alle kinderen er zijn.
• Het kind van de ouder, die die
dag rijdt, heen of terug, mag
kiezen wie er meerijdt in de
betreffende auto.
• Dan gaan de kinderen gelijk met
de ouder mee naar de auto en
kunnen ze vertrekken.
U moet er dus voor zorgen dat uw
kind op tijd op school is.
We zijn heel blij dat er toch nog
veel ouders zich gemeld hebben,
zodat we tot de herfstvakantie de
kinderen goed kunnen vervoeren.
Daarna hebben we nog een
probleem. We hopen dat u
nadenkt of u zich dan aan kunt
bieden.
Groep 7
In groep 7 is Mitch Stekhuizen
(onze Leerkracht in opleiding) nu
echt begonnen met het laatste
traject van zijn opleiding. Vorig
schooljaar heeft Meneer Mitch al
enkele maanden meegedraaid in
groep 8. Dit nieuwe schooljaar is
Mitch gestart met zijn officiële
stage. Hij is dan van maandag t/m
woensdag in groep 7 en draait
veelal zelfstandig de groep.
Vóór de kerstvakantie zal Mitch
klaar zijn met zijn stage en mag
dan gaan afstuderen en daarmee
zijn diploma halen.
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Groep 8
Voor de leerlingen van groep 8
breekt een spannende tijd aan. De
komende maanden vinden
allemaal activiteiten plaats gericht
op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Deze week gaan
de leerlingen zich bezig houden
met de drempeltoets en in
november zullen de adviesgesprekken plaats vinden.
Op maandag 4 november zullen de
ouders van de leerlingen van groep
8 alle informatie hiervoor krijgen!
Het lijkt al weer maanden geleden,
maar in juni hebben de kinderen
van de toenmalige groepen 8
genoten van een heerlijk ontbijt in
de aula. Aangezien er daarna geen
Nieuwsbrief meer is verschenen,
willen we hier even vermelden dat
het brood voor het ontbijt is
geleverd door Bakker Bart
Beuningen. Bedankt daarvoor!!!!

Agenda
September
16 gevonden voorwerpen
19 Inloopavond vanaf
18.30 uur
Oktober
2 Start project
Kinderboekenweek
November
4 Info-avond groep 8
Voortgezet Onderwijs
20 Studiedag: de
kinderen zijn vrij
Maart 2014
19 Oeverwaldag: dan zijn
de kinderen ook vrij

