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Op naar het Sinterklaasfeest
De herfstvakantie ligt al weer wat dagen achter ons en we maken ons op
voor de periode met Sinterklaas en Kerst.
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Blokken
Op De Kameleon wordt het schooljaar verdeeld in vier blokken van elk
ongeveer 10 lesweken. Woensdag 12 november evalueren we als team
het eerste blok en bereiden we ons voor op het tweede blok. De
evaluatie daarvan vindt plaats op woensdag 4 februari 2015.
In blok 1 hebben we aandacht besteed aan de volgende zaken:
- Om de kwaliteit van ons onderwijs op school te optimaliseren werken
we met het Kwaliteitssysteem WMK (= Werken met Kwaliteitskaarten).
In het kader daarvan zijn er aan het einde van het afgelopen schooljaar
vragenlijsten uitgezet onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Uit deze
lijsten halen we de aandachtspunten waarmee we in dit schooljaar en
verder aan de slag gaan. De uitslagen van deze lijsten hebben we
besproken en zullen binnenkort met u worden gecommuniceerd. Eerst
vindt een bespreking hiervan plaats in de medezeggenschapsraad.
- De kapstok voor het onderwijs op De Kameleon zijn de drie
Kameleonkaarten “Samenwerking”, “Zelfstandigheid” en “Vrijheid”. De
uitwerking van deze kaarten en de praktische consequenties ervan
hebben we besproken. Deze kaarten hangen alle drie in elk klaslokaal.
- Om het onderwijs in de groepen goed neer te kunnen zetten is een
goed klassenmanagement noodzakelijk. Hierbij horen o.a. zaken als
effectieve leertijd, goede instructie, zelfstandig werken, preventie van
probleemsituaties, didactische vaardigheden, regels en afspraken en de
inrichting van de klas. We wijden dit schooljaar hier een aantal
bijeenkomsten aan om dit bij iedereen te optimaliseren. De start was in
blok 1.

>> Vrijdag 5 december komt Sinterklaas op De Kameleon!
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- Na elke toetsperiode (januari – februari en juni – juli) besteden we
aandacht aan de resultaten en bepalen we de te ondernemen
vervolgstappen. In blok 1 van dit jaar hebben we de toetsresultaten van
juni – juli 2014 besproken.
In blok 1 hebben we gebruik gemaakt van de extra inzet van diverse
leerkrachten binnen de organisatie en bij de ondersteuning in diverse
groepen.
Eén van die leerkrachten is de LIO-stagiaire Lieke. Woensdag 3
november hebben we afscheid van haar genomen. Zij richt zich nu op
het afronden van haar studie.
Intussen is Eva onze volgende LIO-stagiaire. Zij is al aan de slag in groep
4-5.
Speelplaats
Vorig jaar was de sponsorloop een erg geslaagd evenement, zowel qua
sfeer en enthousiasme als opbrengsten. Een deel van die opbrengsten is
naar een project in Colombia gegaan. De initiatiefnemer van dat project
heeft afgelopen maand een presentatie over dit project gegeven in de
groepen 7 en 8. Als dank voor onze bijdrage hebben de jongeren uit
Colombia foto’s gemaakt. Deze komen binnenkort in school te hangen.
Het andere deel van de opbrengsten, € 1.500, wordt besteed aan het
verbeteren – optimaliseren van de speelmogelijkheden op de
speelplaats van school. hier is een werkgroep druk mee bezig, nu nog
niet zichtbaar – straks wel.
Dit bedrag wordt vermeerderd met een bijdrage voor het gebruik van de
speeltoestellen die op het terrein van voormalig ’t Schrijverke staan.
Kapstokken
Het wordt zo langzamerhand weer kouder, we naderen de winter. Dat
betekent ook dat de kinderen ook weer met dikkere jassen naar school
komen. We verzoeken u er voor te zorgen dat de jassen zijn voorzien van
lussen zodat ze op een goede manier aan de kapstokhaken kunnen
worden opgehangen.
Tip: voorzie jassen, dassen en handschoenen van de naam van uw kind,
dan raakt er minder kwijt.
Lezen
Zoals u weet besteden we op school erg veel aandacht aan allerlei
vormen van lezen. Er zijn ook al twee ouderavonden georganiseerd over
dit onderwerp.
De tijd komt waarin de kinderen over het algemeen weer cadeautjes
tegemoet kunnen zien. Tip: geef eens een mooi (voorlees)boek cadeau!
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VAN DE WERKGROEP TECHNIEK
Nieuws over het 3D-printer project!
We zijn nu al een aantal weken bezig met het bouwen van de 3D-printer
met een aantal kinderen van groep 7 en 8. Het is best een ingewikkelde
klus maar stapje voor stapje krijgt de printer zijn vorm. Alles staat in het
Engels beschreven en er zijn enorm veel onderdeeltjes die in elkaar
gezet moeten worden. De kinderen leren er heel veel van! Wanneer de
printer klaar is weten we nog niet, maar we werken er hard aan verder.
VAN DE WERKGROEP COMMUNICATIE
Digitaal aanmelden voor de Nieuwsbrief
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, is de werkgroep
communicatie druk doende met digitaliseren van de communicatiestroom naar de ouders.
Binnenkort zal de nieuwsbrief enkel nog digitaal aan u worden
toegezonden. U dient zich hiervoor opnieuw aan te melden via onze
website: www.dekameleonbeuningen.nl. Dit is mogelijk na dinsdag 11
november a.s.
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.
VAN DE WERKGROEP SINTERKLAAS
Sinterklaasjournaal
Onze school volgt ook dit jaar weer alle perikelen van de Sint en zijn
Pieten in het Sinterklaasjournaal.
Kijk vanaf 11 november a.s. naar de tv! Daar is elke dag om 18.00 uur bij
Zappelin (NPO 3) dit Sinterklaasjournaal te zien.
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De intocht van de Sint en zijn Pieten is zaterdag 15 november om 12.00
uur op NPO 3 !!!
De Sint op school
Op vrijdag 5 december komt Sinterklaas en zijn gevolg op De Kameleon.
De kinderen hebben die dag school vanaf 8.30 uur – 13.30 uur.
Alle kinderen blijven dus tussen de middag op school en gaan eerder
naar huis! Dit heeft al eerder in de bijlage bij de kalender gestaan.
Verdere informatie volgt spoedig.
Veel plezier!
VAN DE GROEPEN
Groep 3
Vanaf de herfstvakantie is het voorleesproject van de bibliotheek van
start gegaan. Dit houdt in dat er zes dinsdagen iemand komt voorlezen.
Bij ons in groep 3 komt mevrouw Riet. Zij verrast de kinderen iedere
week met een mooi en spannend verhaal.
Ook is na de herfstvakantie mevrouw Henriette weer gestart met lezen
in kleine groepjes en individueel met kinderen. We zijn erg blij met haar
hulp en inzet.
Vrijdagmiddag 14 november komen er leerlingen van de opleiding
tandartsassistente van het ROC een presentatie geven voor onze
kinderen.
Zwemmen voor groep 3 en 4
Alle informatie over kledingzwemmen, kijklessen en diploma zwemmen
staat op de website van de Kameleon onder het kopje ‘school’.
Groep 5/6
Symfonie
In het kader van het cultuuronderwijs gaan de kinderen van groep 5/6
deelnemen aan het project Symfonie voor Angsthazen en Durfals. Op 20
januari gaan we met de kinderen naar een concert van Het Gelders
Orkest.
Samen met presentator Eric Robillard gaan de leerlingen zingen, dansen,
actief luisteren, bodypercussie spelen en spreekkoren spreken.
Hieraan voorafgaand zullen wij in de groep regelmatig 'repetities'
houden. De kinderen moeten namelijk gedeeltes van het concertstuk uit
hun hoofd kennen.
Op dinsdag 20 januari worden wij in De Vereniging verwacht. De tijd is
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nog niet zeker, maar wordt waarschijnlijk 9.30 uur. Hiervoor vragen wij
natuurlijk weer vervoer. Ouders die rijden mogen het concert bijwonen.
Zij zitten op het balkon. Een groot aantal ouders heeft zich inmiddels al
aangemeld, het aantal ouders dat we mee mogen nemen is beperkt, dus
meldt u snel aan als u mee wilt.
Via de kinderen zult u vast de komende weken al een voorproefje
meekrijgen. We zijn al begonnen en de kinderen zijn heel enthousiast.

Agenda
November
11 Start
Sinterklaasjournaal
14 Groep 3 presentatie
tandartsassistentes
ROC
December
2 Spreekuuravond
3 Groep 5/6
gemeentehuis
5 Sinterklaasfeest op
De Kameleon
15 Verschijning
Nieuwsbrief nr 20
Januari
20 Groep 5/6 Angsthazen
en Durfals met
Het Gelders Orkest

Uitstapje gemeentehuis
Omdat juf Heleen natuurlijk dicht bij het vuur zit, leek het haar leuk om
een uitstapje naar het gemeentehuis van Beuningen te organiseren. Dit
uitstapje staat gepland op woensdag 3 december a.s.
Onze burgemeester zal de kinderen op het gemeentehuis rondleiden en
wat vertellen over zijn beroep en het besturen van de gemeente. We
zullen met de fiets naar het gemeentehuis gaan, deze moet dus die dag
mee naar school gebracht worden.

