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EEN FEESTELIJKE DECEMBERMAAND
We hebben een zeer geslaagd Sinterklaasfeest achter de rug. De
reacties van zowel Sinterklaas en de Pieten, de leerlingen en de
leerkrachten waren zeer positief. Een mooie opsteker alvast voor het
Sinterklaasfeest van volgend jaar.
En dan zijn we nu, zoals gebruikelijk, op weg naar het Kerstfeest.
We hopen, en daar gaan we ook wel van uit, dat ook dit een geslaagd
feest zal worden voor iedereen.
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Opbrengsten
In de afgelopen maanden zijn we
als team druk bezig geweest om de
opbrengsten van de school verder
te optimaliseren. We hebben
hiervoor diverse acties uitgezet. Er
is o.a. een leesspecialist van de
schoolbegeleidingsdienst
ingehuurd. Hij heeft diepgaande
informatie aan het team verstrekt.
Ook heeft hij groepsbezoeken
afgelegd en deze nabesproken met
de individuele leerkrachten en met
mij.
Daarnaast gaan we op zoek naar
mogelijkheden om onze opbrengsten nog verder te optimaliseren.
In januari worden weer de
halfjaarlijkse Cito-tussentoetsen
afgenomen. We hopen dan ook
goede resultaten in elke groep te
zien. In groep 8 zijn deze
tussentoetsen al afgenomen (dat
mag i.v.m. de Cito eindtoets in
groep 8 in februari). De resultaten

van deze groep gaven gemiddeld
een positief beeld.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Naast de opbrengsten op de
“leervakken” vinden we het als
school ook erg belangrijk om de
sociaal-emotionele ontwikkeling
van de leerlingen in kaart te
brengen. Daarvoor wordt dit jaar
in de groepen 6 tot en met 8 de
Saqi-test afgenomen. Op de
website (www.saqi.nl) van deze
test is meer informatie te vinden.
Hiermee voldoen we ook aan één
van de eisen die de inspectie aan
alle scholen voor primair onderwijs
stelt.
Groep 2-3
Het is nu bekend welke leerlingen
van groep 2 geplaatst worden in
de groep 2-3. Hiervoor zijn
gesprekken gevoerd met de
ouders van alle leerlingen van
groep 2.

>> Kerstviering: 19 december van 17.00 tot 19.00 uur!

De Kameleon
Na de kerstvakantie start deze
groep.
In een eerder oproep hebben we
gevraagd of er ouders zijn die één
of meerdere leerlingensets zouden
willen adopteren. Daarop zijn wel
wat reacties gekomen, maar ... we
hebben toch nog teveel meubilair
in dit lokaal staan. Wie wil ons
helpen???
Digitaal
Dit is de eerste Nieuwsbrief die wij
digitaal naar u versturen. Omdat
dit een test is, verschijnt dit
exemplaar ook nog op papier. Als
er digitaal iets niet goed gaat,
horen wij dat graag van u. Stuurt u
dan a.u.b. een mailtje naar
nieuws@dekameleonbeuningen.nl
Tot slot
Namens het team wens ik u allen
alvast een heel fijn Kerstfeest, een
goede jaarwisseling en een
voorspoedig 2014.
VAN DE GROEPEN
Creatieve middagen
Dit schooljaar willen we starten
met drie creatieve middagen. Dat
zijn drie aaneengesloten
dinsdagmiddagen, van 13.30 tot
15.00 uur. Waarschijnlijk eind
maart, begin april.
De leeftijd wordt verdeeld in
onderbouw (groep 1 t/m4) en
bovenbouw (groep 5 t/m 8).
Hiervoor zoeken we ideeën voor
interessante, actieve, leerzame
activiteiten voor de kinderen. We
denken bijvoorbeeld aan
bloemschikken, houtbewerken,
koken, bakken, musicale vormen,

dans, toneel enz..
De verschillende vormen vinden
plaats in kleine groepjes en kunnen
binnen en buiten school worden
uitgevoerd. Ouders, grootouders
of nog andere handige creatieve
mensen die hierin wat kunnen
willen betekenen horen we
natuurlijk graag.
U kunt uw ideeën of andere
informatie doorgeven aan juf
Helen of juf Brigitte.
Kamele-on-stage
In het nieuwe jaar starten we op
De Kameleon met een
talentenjacht: Kamele-on-stage!
De kinderen krijgen de kans om
zich te presenteren met zang,
dans, muziek, cabaret etc. Solo of
in groepjes. Ook ouders en andere
volwassenen zijn van harte
welkom om samen met het kind
(de kinderen) op te treden.
Deze show wordt gepresenteerd
aan alle kinderen en de ouders van
de deelnemers. Er zijn dit
schooljaar drie shows waarvoor
steeds kinderen uit bepaalde
groepen zich kunnen aanmelden
bij hun leerkracht.
- Kinderen uit de groepen 1-2, 5 en
7 op woensdag 22 januari;
- Kinderen uit de groepen 3 en 8
op woensdag 12 maart;
- Kinderen uit de groepen 4 en 6
op woensdag 23 april.
Groep 1/2
In januari starten we met het
thema gezondheid. We zijn op
zoek naar materialen voor in de
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thema-hoeken, zoals bijvoorbeeld
pillenpotjes, operatiekleding,
dokterspulletjes, röntgenfoto’s,
tandartsmateriaal, een bedje enz.
Ook zou het leuk zijn als er ouders
wat over hun werk in deze
beroepsgroep zouden willen
vertellen en laten zien aan de
kinderen.
Geef het door aan juf Ine of juf
Brigitte.

Agenda
December
12 Kijkles zwemmen gr 4
12 en 16 Kennismaking
groep 2-3
19 Kerstviering. De
kinderen zijn
’s middags vrij.
20 Kerstvakantie 12 u.
Januari
6 Einde kerstvakantie
Start groep 2-3
16 Kledingzwemmen gr 4
22 Kamele-on-stage
23 Diplomazwemmen
27 Scholenmarkt gr 8
30 1ste rapport
Gr 2-3 museum
Tweestromenland
Februari
3 en 4 Rapportgesprekken
5 Gr 2-3 Technovium
10 Volgende nieuwsbrief
Maart 2014
19 Oeverwaldag: de
kinderen zijn dan vrij

Groep 3
Zoals u weet starten wij na de
Kerstvakantie met de combinatiegroep 2-3. De betreffende
kinderen en ouders zijn inmiddels
geïnformeerd.
Om de kinderen te laten wennen
komen ze alvast een paar keer
kennismaken. Hiervoor hebben we
2 data gepland:
• Donderdag 12 december vanaf
11.00 uur bij juf Josefien
• Maandag 16 december vanaf
11.00 uur bij juf Helen.
Na de kerstvakantie gaan we dan
gezellig met zijn allen beginnen.
Donderdag 30 januari gaan we met
groep 2-3 naar het Streekhistorisch
Museum Tweestromenland in
Beneden-Leeuwen. We worden
daar om 10.30 uur verwacht.
Ouders die willen rijden kunnen dit
doorgeven aan juf Helen of juf
Josefien
Woensdag 5 februari gaat groep 23 een ochtend naar het
Technovium. Voor het vervoer en
begeleiding zoeken wij ouders.
Hebt u tijd en zin om mee te gaan
dan kunt u dit doorgeven aan juf
Helen of juf Josefien.

