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Tijdens de laatste Kamele-on-stage werd het al een beetje aangekondigd ... Er komt dit schooljaar nog een extra aflevering van onze
talentenjacht!! En wel op 18 juni a.s.
Een hele speciale aflevering. Het gaat een soort van ‘battle’ worden en
uit elke groep zal een optreden worden verzorgd waarbij ook de
leerkrachten en/of ouders mogen deelnemen. Tijdens deze show komt
er een bekende Nederlander (BN-er!!!). Hij of zij komt de show
presenteren. Natuurlijk zal de pers ook aanwezig zijn om iedereen in
Beuningen en omstreken te laten zien hoeveel talent wij op onze school
hebben!!!
Ga dus allemaal goed nadenken over een superact en overleg dit in je
groep met je leerkracht en je medeleerlingen. Eventuele suggesties van
ouders zijn ook van harte welkom, want we willen natuurlijk goed voor
de dag komen. En wie die BN-er is? Tja, het moet een beetje een
verrassing zijn maar kijk maar eens naar Nickelodeon en lees dit bericht
nog maar eens goed, dan kun je het misschien al raden!?
VAN DE DIRECTIE
We gaan de laatste periode van
schooljaar 2013 – 2014 in. Dit is
een periode waarin er naast een
aantal vrije dagen ook nog hard
gewerkt wordt aan allerlei les- en
andere activiteiten.
Eén van de activiteiten die plaats
vindt is het afnemen van de
tweede reeks Cito-toetsen vanaf
de week van 2 juni. We zijn benieuwd welke resultaten daar
behaald worden!
Beleid (hoog)begaafde leerlingen
Op de website van de school

verschijnt binnenkort het “Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen”
dat we ontwikkeld hebben. Dit
plan wordt op de komende vergadering van de Medezeggenschapsraad besproken (dat is op dinsdag
10 juni). Daarna wordt het plan
geplaatst.
Lezen
Op dinsdag 15 april hebben we
een geslaagde avond gehouden
over technisch lezen. Hierop is
aangegeven op welke wijze het
leesonderwijs op De Kameleon
plaats vindt. Ook is er aangegeven

>> 4 juni: Studiedag - Alle kinderen zijn deze dag vrij.
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op welke manier dit leesonderwijs
thuis ondersteund kan worden.
Wilt u nog eens rustig nalezen –
nakijken waar we het over gehad
hebben? Op de site staat de
PowerPoint presentatie die die
avond is gebruikt.
Op donderdag 4 september komt
er een vervolg op deze leesavond.
Op die bijeenkomst wordt het
onderdeel begrijpend lezen besproken. U krijgt hiervoor nog een
uitnodiging met daarbij ook weer
de vraag om aan te geven of u wel
of niet komt.
Rapporten
Op vrijdag 20 juni aanstaande gaat
het tweede rapport met de kinderen mee naar huis. Het is weer een
spannende tijd, niet alleen voor de
leerlingen, maar ook voor ons als
team. Zien we groei bij de leerlingen, zijn ze vooruit gegaan? Of …?
De rapportgesprekken worden op
maandag 23 en dinsdag 24 juni
gepland.
Studiedag 4 juni
Op 4 juni aanstaande hebben we
een studiedag voor het team
gepland. De leerlingen zijn die dag
vrij. Onderwerpen die o.a. aan bod
komen, zijn:
- Evaluatie afgelopen periode
- Invulling van de derde Kameleonkaart: de kernwaarde “Vrijheid”
- Plannen van de activiteiten in
schooljaar 2014 – 2015 voor de
invulling van de drie kernwaarden
(Zelfstandigheid – Samenwerking –
Vrijheid)
- Klassenmanagement.

Formatie
Op dit moment wordt er aan alle
kanten hard gewerkt om duidelijk
te krijgen met welke formatie elke
school van Stichting Oeverwal, dus
ook De Kameleon, komend schooljaar van start kan gaan.
Zodra er daarover zekerheid is,
wordt dit via een extra
Nieuwsbrief meegedeeld.
Communicatie
Eerder dit schooljaar hebben we u
gevraagd om uw mailadres. Via dit
adres konden we de Nieuwsbrieven op een “modernere” manier
bij u bezorgen. Daarvoor heeft u
bijna unaniem uw toestemming
gegeven.
We vragen u nu of wij dit medium
ook mogen gebruiken om andere
belangrijke zaken vanuit school,
buiten de Nieuwsbrief om, met u
te communiceren. Wij willen hier
zeer zorgvuldig mee omgaan.
Mocht u hier bezwaar tegen
hebben, dan verzoeken wij u dit
kenbaar te maken bij de leerkracht(en) van uw kind(eren).
Oefenprogramma’s taal en
rekenen
De school koopt binnenkort een
aantal licenties van extra oefenprogramma’s taal en rekenen:
Taalzee en Rekentuin.
Wij gaan hier binnen de groepen
mee aan de slag om te bekijken of
dit daadwerkelijk een goede aanvulling is op datgene dat school nu
al aanbiedt.
Deze programma’s zijn in principe
ook geschikt om thuis te gebruiken. Dat willen we dus graag
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ondervinden.

VAN DE GROEPEN

Mocht dit positief uitpakken dan
bieden we u als ouder(s) binnenkort de mogelijkheid om zo’n
licentie via school te verkrijgen. De
kosten, die hiermee gemoeid zijn,
zijn zeer laag.

Groep 1 t/m 4
Schoolreisje
Dinsdag 17 juni gaan we met de
groepen 1 t/m 4 met z’n allen op
schoolreis.
We hebben dit jaar gekozen voor
speeltuin ‘Brakkefort’ in Nijmegen.
Er zijn inmiddels voldoende ouders
die willen rijden en begeleiden. We
rekenen dus op de ouders, die zich
ingeschreven hebben.
De kinderen worden die dag om
9.30 uur op school verwacht en
omstreeks 14.30 uur zijn we weer
terug op school en mogen de kinderen weer naar huis. Kinderen die
naar de BSO gaan of om andere
redenen deze schooltijden niet
kunnen volgen, mogen in overleg
met de leerkracht op school blijven.
Neem van te voren even contact
op met de leerkracht.

Schoolgebouw en tuin
In de afgelopen ruim anderhalf
jaar is er veel in en aan en rond het
gebouw van De Kameleon aangepakt. Het laatste voorbeeld
daarvan is de vernieuwing van de
inloopmatten bij de twee ingangen
aan de speelplaats. Een ander
voorbeeld is de aanpassing van de
schooltuin aan de kant van de
Zanddonk.
We merken de laatste tijd dat het
onderhoud dat we als school
kunnen inkopen niet toereikend is
om de tuin goed bij te houden,
d.w.z. onkruidvrij te houden.
Welke ouders, opa’s, oma’s willen
onze leerlingen hierbij assisteren?
Graag opgeven bij meneer Hein,
juffrouw Nicolien of meneer Peter.
Samen kunnen er dan afspraken
gemaakt worden hoe we dit het
beste kunnen aanpakken.
Groepsuitjes
De maand juni is de maand waarin
de meeste groepen hun
groepsuitje hebben gepland. We
hopen dat het voor iedere groep
een prima uitje gaat worden (en
daar gaan we ook wel van uit).

Wat moeten de kinderen
meenemen:
• Een lunchpakketje
• Makkelijk zittende kleding , die
vies mag worden
• Droge reserve kleding
• Een handdoek
• Geen geld en geen snoep!
• Eventueel zonnebrandcrème
• Voor de ouders: Een kan
koffie/thee en een picknickkleed of
een deken
We hopen op een gezellige mooie
dag!
Mocht het vanwege slecht weer
niet door kunnen gaan, dan hoort
u dat maandag 16 juni.
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Groep 4
Informatie over de komende
zwemlessen
Denkt u eraan dat er donderdag 15
mei een kijkles is. U bent van harte
welkom om te kijken naar de
zwemprestaties van uw kind.
Op 26 juni is er weer kledingzwemmen. Op de schoolsite staat welke
kleding uw kind dan moet meenemen.
Op 3 juli is er diploma wemmen!!!
Tot ziens in het zwembad.
Groep 7
Fiets-examen
Op dinsdag 13 mei doen alle
kinderen van groep 7 het fietsexamen. Enkele weken geleden
zijn ze allemaal geslaagd voor het
theorie-examen! Op dinsdagochtend fietsen ze een route door
Beuningen. Dan mogen ze laten
zien dat ze de verkeersregels
kennen en dat ze weten hoe ze
zich op de fiets in het verkeer
moeten gedragen.
Ze gaan dat verkeersdiploma vast
en zeker halen!!
Verjaardag meneer Peter
Woensdag 21 mei viert meneer
Peter zijn verjaardag in de klas. De
kinderen hoeven die ochtend geen
eten en drinken mee te nemen.
Meneer Peter zorgt ervoor dat ze
op deze gezellige ochtend niets
tekort komen.
Veteranenmonument
Onze school heeft besloten het
Veteranenmonument in Beuningen te adopteren. Dit houdt in dat
we voortaan regelmatig gaan
kijken hoe dit monument (tegen-

over het gemeentehuis) erbij ligt.
Ook zullen we met een groepje
kinderen aanwezig zijn bij de
jaarlijkse herdenking bij het
monument. En op de landelijke
Veteranendag zorgen we voor een
gepaste bloemenhulde.
Meneer Peter gaat deze adoptie
op zich nemen, samen met de
kinderen uit groep 7. Binnenkort
wordt het adoptiecontract officieel
ondertekend. Hier zal ongetwijfeld
de media bij aanwezig zijn!!
Groep 8
Voor de leerlingen van groep 8
schiet het nu echt op. De rollen
van de musical zijn verdeeld en de
ouderavond over het kamp heeft
ook al plaatsgevonden!
Een aantal zaken moet nog worden ingepland en het kan zijn dat
we pas op het laatste moment
data doorkrijgen. Het gaat hier
over activiteiten die worden georganiseerd door het Dijkmagazijn.
Data die wel bekend zijn:
16 mei (uitwijkdatum 23 mei)
Gemeentelijke sportdag
De leerlingen worden om 8.45 uur
op de hockeyvelden verwacht. Ze
zullen tot 15.30 uur bezig zijn met
verschillende atletiekonderdelen
en er staat een slagbaltoernooi op
het programma! Let op: de kinderen zijn iets later dan normaal
thuis!
19 mei Archeoloog in de klas
Aansluitend op het bezoek dat we
hebben gebracht aan “Nijmegen
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graaft”, komt een archeoloog van
het knooppunt culturele vorming
in de klas om nog meer te vertellen over archeologie.

Agenda
Mei
11 Communie gr 4
12 Infoavond kamp gr 8
13 Fietsexamen gr 7
14 Opa- en omadag gr 3
15 Zwemkijkles gr 4
16 Gem. sportdag gr 8
19 Archeoloog gr 8
20 Kindergemeenteraad
21 Verjaardag men. Peter
Juni
2 Start Cito-toetsen LVS
4 Studiedag
10 MR-vergadering
17 Schoolreisje gr 1 t/m 4
18 Kamele-on-stage
20 2de rapport
23,24 Rapportgesprekken
25 – 27 Kamp gr 8
26 Kledingzwemmen gr 4
30 Nieuwsbrief 17
Juli
2 Verjaardag men. Kees
en meneer John
3 Diplomazwemmen gr 4

20 mei Kindergemeenteraad
Een groep van 8 kinderen zal onze
klas vertegenwoordigen bij de
Kindergemeenteraad. Vanaf 18.00
uur zal de raad in zitting gaan.
Iedereen die belangstelling heeft,
mag komen! De vergadering is te
volgen via grote schermen in de
hal van het gemeentehuis.
De leerlingen die daadwerkelijk
meedoen met de kindergemeenteraad worden die dag om 10.30
uur op het gemeentehuis verwacht. Ze zijn op school al bezig
geweest met het onderwerp
“Gescheiden afval op school”.
Onder leiding van deskundigen
gaan ze gedurende de dag het
onderwerp uitdiepen. Ze lunchen
en dineren ook op het gemeentehuis! De raadsvergadering eindigt
om 19.30 uur! We wensen onze
groep veel succes.
25, 26 en 27 juni Kamp
Deze dagen zit groep 8 in Nistelrode voor hun kamp. Ouders
krijgen een aparte brief hierover!
2 juli (ipv 18 juni)
Op de jaarkalender staat dat John
en Kees hun verjaardag op 18 juni
vieren. Dit kan door
omstandigheden niet doorgaan die
dag. Het feest is verzet naar
woensdag 2 juli!

