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Lezen erg belangrijk voor kinderen
We hopen dat u allen een goede vakantieperiode hebt gehad.
Voor de vakantie hebben we een goede projectweek – kinderboekenweek gehad. Er zijn veel activiteiten geweest, er is veel gelezen en veel
voorgelezen. Met deze projectweek willen we ook heel duidelijk
aangeven, dat lezen erg belangrijk is voor de kinderen. Op school
besteden we er al veel aandacht aan, maar het is goed als kinderen
thuis ook veel lezen.
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Lezen
De scores die de leerlingen behalen bij de diverse vakgebieden
stemmen ons nog niet helemaal
tot tevredenheid. Afgelopen jaar
was (voortgezet) technisch lezen
een speerpunt binnen onze
ontwikkelingen. Dit jaar is daar de
ontwikkeling van de woordenschat
bijgekomen.
Om de leesontwikkeling verder te
stimuleren worden we in de
komende maanden ondersteund
door een externe deskundige. Cor
Bakker van Marant gaat met het
team aan de slag. Hij gaat ons
begeleiden hoe we nog beter
gebruik kunnen maken van de
methoden die we hanteren.
Daarnaast legt hij groepsbezoeken
af om op die manier zicht te
krijgen hoe de methoden door de
leerkrachten worden ingezet en
hoe we dat eventueel nog kunnen
verbeteren.

Na de eerste toetsperiode in
januari 2014 gaat hij samen met
het team de gegevens analyseren.
Op basis daarvan bepalen we
welke vervolgactiviteiten er
moeten plaatsvinden.

Zoals hierboven al staat aangegeven is lezen uitermate belangrijk
voor de ontwikkeling van de
kinderen. Daar moet niet alleen op
school aan gewerkt worden, ook
thuis moeten de ouders daar veel
aandacht aan besteden.
Naast het lezen van boeken is het
ook heel belangrijk dat u als ouder
met uw kind(eren) praat over de
boeken die uw kind heeft gelezen.
Het is ook verstandig om met uw
kind te praten over de moeilijke
woorden die uw kind tegen komt /
kan komen in het boek dat het aan
het lezen is. Dat gebeurt in de
klassen ook. Hierdoor verhogen we
de woordenschat van de kinderen.
Hier komen we op een later
moment nog op terug.

>> Studiedag 20 november: alle kinderen zijn deze dag vrij!
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Overblijven
In de eerste nieuwsbrief van dit
schooljaar is al informatie gegeven
over het overblijven en de
verhoging die na de herfstvakantie
ingaat. Wat niet vermeld stond,
was wat de motivatie van deze
verhoging was.
Het overblijven moet vanuit de
school georganiseerd worden. De
medezeggenschapsraad wordt
door de school gekend in de
besluiten over het overblijven. De
raad heeft zelfs instemmingsrecht
op een aantal zaken aangaande dit
overblijven.
Bij de verhoging is meegenomen
dat de groep, die het overblijven
verzorgt, op een aantal dagen in
de week uitgebreid moet worden.
Per 15 - 20 leerlingen moet er één
overblijfkracht zijn. Het aantal
overblijfkrachten was nu te weinig.
Er heeft nu al een paar keer een
beoogde nieuwe invalkracht
meegedraaid om te kijken of dit
bevalt.
Daarnaast moet de groep overblijfkrachten scholing volgen. Ook deze
moet betaald worden.
Verder komt er jaarlijks een
aanvulling van speelmaterialen.
Bovenstaande factoren hebben
geleid tot de aangekondigde
verhoging.
Pestprotocol
Tijdens een aantal teambijeenkomsten is het pestprotocol van
De Kameleon besproken. Dit wordt
op de komende vergadering van
de medezeggenschapsraad
behandeld. Daarna wordt het
definitief vastgesteld. Intussen
werken we al wel conform dit
protocol.

Uit het protocol is een aantal
spelregels naar voren gekomen.
Deze regels worden de komende
maandagen één voor één aan alle
leerlingen in de aula gepresenteerd.
Ze worden in de groepen ook nog
door de leerkrachten besproken.
De geplastificeerde regels worden
ook in de klas opgehangen.
Begaafde leerlingen
Naast het verhogen van de
resultaten op het gebied van
technisch lezen en woordenschat,
zijn we ook bezig om de leerlingen
met een leervoorsprong (de
begaafde, meer begaafde en
hoogbegaafde leerlingen) in beeld
te brengen. Naast het ‘gewone’
lesprogramma krijgen zij extra
werk. Meneer Kees heeft als extra
taak om deze leerlingen te
begeleiden. Voor een deel gebeurt
dat buiten de groep. Hiervoor
creëren we ambulante tijd voor
hem.
We zijn van start gegaan met
enkele leerlingen. Een paar
leerlingen, die in aanmerking
zouden kunnen komen, worden
doorgetoetst. Op basis van de
behaalde resultaten bepalen we of
deze leerlingen ook in aanmerking
komen voor deze extra ondersteuning. We hopen op deze
manier ook die leerlingen te
bedienen in hun (extra) onderwijsen ontwikkelbehoefte.
We zorgen ervoor dat we zo snel
mogelijk alle leerlingen, die
hiervoor in aanmerking komen, in
beeld hebben.
In dit proces worden we begeleid
door externe deskundige(n).
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Groep 2/3
Voorafgaand aan de start van dit
schooljaar is aangegeven dat we
halverwege het schooljaar een
groep 2/3 zouden gaan formeren.
Concreet betekent dit, dat een
aantal leerlingen uit groep 2 een
(groot) deel van de week samengaat met de huidige groep 3. Op
dit moment zijn we hard bezig om
te bekijken welke kinderen
hiervoor in aanmerking komen.
Hiervoor verzamelen we veel
informatie vanuit scholen die al
met zo’n groep 2-3 werken.
Juffrouw Helen en juffrouw
Josefien gaan hiervoor o.a. ook
kijken in de groep 2-3 van De
Dromedaris en groep 2-3 van De
Hoeven.
Woensdag, na de herfstvakantie,
komen we als werkgroep weer bij
elkaar om de verdere stappen te
bespreken.

Acties
Vorig schooljaar hebben we op
verschillende momenten in het
schooljaar acties gehouden voor
het goede doel. Sommige acties
volgden elkaar wel erg snel op. Dat
leverde terecht wat onrust op
onder de ouders. We willen als
school dit wat meer stroomlijnen
en toch onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid blijven
nemen. Op dit moment wordt in
het team een nieuwe opzet
besproken. Zodra we hier
uitspraken in hebben gedaan,
informeren we u daarover.

Passend Onderwijs
In de losse bijlage bij deze
Nieuwsbrief vindt u informatie
over het onderwerp Passend
Onderwijs. Dit wordt op 1
augustus 2014 op alle scholen in
Nederland ingevoerd. Om dit
Passend Onderwijs goed te kunnen
organiseren en ondersteunen,
werken alle scholen in samenwerkingsverbanden. De Kameleon
valt onder het samenwerkingsverband Stromenland.
In dit samenwerkingsverband
functioneert ook een speciale
medezeggenschapsraad: de
Ondersteuningsplanraad. Voor
deze raad worden nog leden
gezocht. Meer informatie en over
het kandidaat stellen in de bijlage.

Digitale Nieuwsbrief
Helaas is deze nieuwsbrief nog niet
via de mail verspreid. We hadden
de e-mailadressen niet op tijd
beschikbaar hiervoor. Heel
jammer! We gaan proberen om de
volgende Nieuwsbrief wel via de
mail te versturen. Die uitgave zal
ook op papier verschijnen. In
januari stappen we helemaal over
naar digitaal.

Gevonden voorwerpen
Het uitstallen van gevonden
voorwerpen heeft niet geleid tot
een fikse afname van de
hoeveelheid voorwerpen. De nog
goed bruikbare zaken worden nu
aan een goed doel gegeven.

VAN DE OUDERVERENIGING
De jaarvergadering van de OV De
Kameleon is op donderdag 24
oktober om 20.00 uur.
Als u aanwezig wilt zijn, graag
aanmelden bij:
rh-peters@kpnmail.nl

De Kameleon
VAN DE GROEPEN
Groep 3:
Na de herfstvakantie starten we in
groep 3 met wat extra hulp voor
het technisch lezen.
De bedoeling is om vlot en correct
te leren lezen in een één op één
situatie.
Op donderdagochtend komt
mevrouw Henriëtte Zwartjes als
vrijwilliger hiervoor op school.
Voor de andere dagen vragen wij
ouders, die een half uurtje per
week tijd hebben om met de
kinderen te oefenen.
Er zijn al enkele ouders die zich
aangemeld hebben, maar het zou
fijn zijn als er nog meer ouders zich
hiervoor op willen geven.
U kunt dit doorgeven aan een van
de leerkrachten.
Dinsdagmiddag 22 oktober gaat
ook het voorleesproject beginnen.
Gedurende een aantal weken komt
mevrouw Riet Kogelman voorlezen
in onze groep.
Dit is een project vanuit de bibliotheek in Beuningen.
Groep 4
Extra lezen
Voor de vakantie hebben wij een
oproep gedaan aan ouders om
extra te komen lezen met de
kinderen. Een aantal ouders heeft
hierop gereageerd. Wij zullen zo
snel mogelijk een rooster maken
en desbetreffende ouders op de
hoogte stellen. Mochten er nog
ouders zijn die zich alsnog willen
opgeven: heel graag! Het kan nog
deze week.

Planning kijk-, kleding- en
diplomazwemmen
Kledingzwemmen alle kinderen:
Donderdag 14 november 2013.
Donderdag 16 januari 2014.
Donderdag 10 april 2014.
Donderdag 26 juni 2014.
Diplomazwemmen:
Donderdag 23 januari 2014 A+B+C.
Donderdag 3 juli 2014 alle
diploma’s.
De kijklessen zijn:
Donderdag 12 december 2013.
Donderdag 15 mei 2014.
Kledingeisen zijn:
Voor A: badkleding, shirt of blouse
met korte mouwen, korte broek en
schoenen.
B: badkleding, shirt of blouse met
lange mouwen, lange broek en
schoenen.
C: badkleding, shirt of blouse met
lange mouwen, lange broek,
schoenen en wind/regenjack.
Zwemvaardigheid: badkleding,
shirt of blouse met lange mouwen,
lange broek en schoenen.
Groep 5 en 6
TCCN
De groepen 5 en 6 brengen in de
maand november een bezoek aan
het Technisch Centrum Nijmegen.
De leerlingen mogen daar een
technisch werkstuk maken.
Groep 6 gaat woensdagmorgen 27
november.
Groep 5 gaat een dag later
donderdagmorgen 28 november.
Nadere informatie volgt
binnenkort in een brief met daarin
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ook nog een oproep voor ouders
die voor het vervoer naar
Nijmegen willen zorgen.
Groep 8
Techniekwedstrijd Technovium
Mocht het u toch nog ontgaan zijn:
Ofelija en Enna uit groep 8 hebben
de techniekwedstrijd van het
Technovium gewonnen!!!
De leerlingen kregen als opdracht
mee het beste idee van Nederland
te verzinnen en daarnaast een
prototype van dit idee te maken.
Van de meer dan vijftig inzendingen werd het idee van Ofelija en
Enna, een vogelvoederapparaat,
het beste gevonden! Uiteraard zijn
we allemaal zeer trots op het
behalen van de eerste prijs! De
prijs zelf is een bezoek aan een
tentoonstelling van de Nasa in de
Jaarbeurshal in Utrecht. Wanneer
dat gaat plaatsvinden is nog niet
bekend. Speciale dank gaat uit
naar juf Petra, die de leerlingen
heeft begeleid bij deze opdracht!
Technovium
Ook dit jaar zullen de groepen 7 en
8 weer een aantal keer het Technovium in Nijmegen bezoeken.
De leerlingen van groep 8 zullen
minimaal twee keer een bezoek
brengen aan het Technovium en
één keer aan het Technolab, een
nieuwe afdeling van het Technovium.
In dit Technolab kunnen maximaal
6 kinderen per keer werken. Groep
8 gaat drie keer naar het Technovium en elke keer zullen 6
kinderen naar het Technolab gaan.
Een snel sommetje leert dat dan
12 kinderen niet aan de beurt

komen in dit Technolab … Echter,
groep 7 gaat twee keer naar het
Technovium en de kinderen van
groep 8 die niet aan de beurt zijn
geweest mogen dan mee naar het
lab, terwijl de rest van groep 8
gewoon op school blijft.
Christa, de moeder van Jelle, zal
binnenkort een mail rondsturen,
waarin aan de ouders gevraagd
wordt om de kinderen die 5 keer
naar Nijmegen te brengen.
U kunt vast in uw agenda kijken of
u kunt rijden:
27 november, 9 januari en 20
maart gaan we met de gehele
groep. We moeten om 9.00 uur in
Nijmegen (bij station Heyendaal)
zijn en om 11.30 uur gaan we weer
terug.
Op 4 december en 19 maart gaan
er per keer 6 kinderen met groep 7
mee voor het technolab. Ook dan
zullen de tijden van 9.00 uur tot
11.30 uur zijn.
We realiseren ons dat we veel hulp
nodig hebben, maar we hopen
echt dat voldoende ouders bereid
zijn om te rijden!
Informatieavond voortgezet
onderwijs
Voor de kinderen van groep 8
breken spannende tijden aan:
binnenkort zullen ze een keuze
moeten maken voor een school
voor voortgezet onderwijs! Om de
ouders een beeld te geven van hoe
het één en ander in zijn werk gaat,
zal er maandag 4 november een
informatieavond worden gehouden in het lokaal van uw kind. Aan
de orde komen alle zaken die te
maken hebben met de overgang
naar het voortgezet onderwijs,
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waaronder het advies van de
basisschool, de Cito-eindtoets, de
verschillende vormen van
voorgezet onderwijs en belangrijke
data.
Deze avond is alleen voor de
ouders bedoeld.
Adviesgesprekken
Een eerste stap richting het
voortgezet onderwijs zal worden
besproken tijdens het zogenaamde
adviesgesprek. Elke leerling krijgt
een uitnodiging om met zijn of
haar ouder(s) of verzorger(s) een
gesprek te houden met meneer
Kees. Hij heeft overleg gehad met
de leerkrachten die met de kinderen hebben gewerkt en met
meneer Theo en gezamenlijk
hebben zij een advies opgesteld
ten aanzien van de schoolkeuze
volgend jaar.
Een uitnodiging zal begin november worden meegegeven aan de
leerlingen. U kunt al wel in uw
agenda zetten dat de gesprekken
op 18 en 19 november zullen
worden gehouden. Zoals
hierboven al is beschreven: de
leerlingen komen deze avond mee
naar het gesprek!
Stagiaire meneer John, extra taken
meneer Kees
Zoals u wellicht van uw kind al
heeft gehoord, loopt sinds kort
meneer John stage in groep 8. Het
betreft hier een Lio(leraar in
opleiding)-stage. Dit is de laatste
stage van een Pabo student, waarmee de studie wordt afgesloten.
Momenteel zit John in de kennismakingsfase wat wil zeggen dat hij
alleen de maandag op school is.

Binnenkort wordt dit uitgebreid
met de dinsdag en weer later komt
de woensdag er ook bij. Bij een liostage moet de stagiaire alléén de
klas kunnen draaien, met een
mentor als achterwacht.
Dit betekent dat meneer Kees een
aantal keer per week de klas uit is.
Hij zal zich dan gaan bezighouden
met de leerlingen van verschillende groepen, waarvan is gebleken
dat ze behoefte hebben aan
uitdagende stof. Uiteraard blijft
meneer Kees wel eindverantwoordelijk voor zijn groep.

Agenda
Oktober
22 Groep 3: Start
voorleesproject
24 Jaarvergadering OV
November
4 Info-avond groep 8
Voortgezet Onderwijs
14 Kledingzwemmen
Groep 4
18 en
19 Advies-gesprekken
groep 8
20 Studiedag: de
kinderen zijn vrij
27 Groep 8: Technovium
Groep 6: TCCN
Maart 2014
19 Oeverwaldag: de
kinderen zijn dan ook
vrij

