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Echt lenteweer?!
We zijn alweer in het voorjaar van 2015 aanbeland. Tot nu toe hebben
we nog niet zo heel veel echt winters weer meegemaakt. Laten we
hopen dat de lente ons “echt” lenteweer brengt.
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Verkeerssituatie
In de vorige nieuwsbrief hebben we uw aandacht gevraagd voor de
verkeerssituatie rondom school. Met name in de ochtendtijd zien we erg
drukke en ook risicovolle situaties.
Dit hebben we ook onder de aandacht gebracht van de gemeente. Zij
zijn ’s morgens een keer samen met Theo de situatie komen bekijken.
Op basis daarvan is besloten dat er vanuit de gemeente aandacht wordt
gegeven aan de zoektocht naar maatregelen. Daarnaast zullen we als
school in de periode mei – juni extra aandacht binnen de klassen
besteden aan het veiliger maken van de verkeerssituatie. De start van
deze activiteiten zal door de ANWB met haar project Streetwise worden
verzorgd. Dat zal op die dag wel wat problemen voor het parkeren
betekenen. U krijgt hierover nog nader bericht. Uw medewerking blijft
echter ook van het grootste belang.
Kwaliteitsbeleid
In een eerder stadium heb ik in de nieuwsbrief al eens aangegeven dat
we binnen de school en de stichting werken met een kwaliteitsvolgsysteem. Op schoolniveau werken we aan kwaliteitsverbetering middels
een aantal instrumenten. Dat zijn o.a. de kwaliteitskaarten die we
ontwikkelen met behulp van het instrument WMK (Werken Met
Kwaliteitskaarten). Daarnaast worden er diverse keren per jaar door
Nancy, onze intern begeleider, en Theo groepsbesprekingen gehouden
met de groepsleerkrachten. Op basis van die besprekingen worden dan,
indien noodzakelijk, vervolgstappen richting een individuele leerling of
de groep afgesproken.
Verder wordt na elke halfjaarlijkse toetsperiode van CITO een diepteanalyse gemaakt van de scores die behaald zijn. Deze uitslagen worden
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geanalyseerd en daar waar nodig wordt een verbeterplan opgesteld,
uitgevoerd en geëvalueerd.
Binnen de stichting wordt elke school twee keer per jaar bezocht door
de directeur-bestuurder (Gerard van der Burgt) en de stafmedewerker
kwaliteitsbeleid (Monica Lumkes). In deze gesprekken gaat het o.a. over
de opbrengsten van de school (bij de Cito-toetsen), de ontwikkelingen
binnen de school en de doelen die we als school hebben gesteld. Deze
zijn opgenomen in een jaarplan.
Bij het laatste bezoek hebben beiden aangegeven dat we als school erg
trots kunnen zijn op de resultaten en de voortgang van onze school. We
zijn duidelijk gegroeid ten opzichte van de vorige meting (juni 2014).
Inlooptijden
Zoals u weet zijn de inlooptijden van 08.20 tot 08.30 uur en van 13.05
tot 13.15 uur.
Om 08.30 uur en 13.15 uur willen we echt met onze lessen beginnen. De
laatste tijd merken we dat er toch nog wat leerlingen erg laat binnen
komen, dan is het lastig als leerkracht om meteen om half negen en
kwart over een met de activiteiten te beginnen. Graag uw aandacht
hiervoor.
Daarnaast hebben we u in het verleden verzocht om niet in de school
afscheid van uw kind te nemen. Een uitzondering hierop zijn de
leerlingen uit groep 1.
We willen dit, om op de gangen het zo rustig en overzichtelijk mogelijk
voor alle leerlingen te maken.
Als er iets dringends verteld moet worden aan de leerkracht dan kan dat
natuurlijk altijd.
Schooltijden
Zoals hiervoor gemeld werken we op school met inlooptijden. Deze zijn
van 08.20 tot 08.30 uur en van 13.05 – 13.15 uur.
De kinderen die niet overblijven kunnen pas om 08.20 uur en om 13.05
uur de speelplaats op. Tot die tijd is de speelplaats voor de
overblijfkinderen.
We merken de laatste tijd dat er meer en meer kinderen al eerder naar
school komen en dan rond school hangen, fietsen, rondlopen of …. We
vinden het prettig als u er op toe wilt zien dat uw kind pas rond 08.20 en
13.05 op school komt. We voorkomen zo dat er niet wenselijke situaties
voor de poorten ontstaan.
Leerlingenraad
Sinds kort hebben we een echte leerlingenraad op school. Na een
spannende verkiezingscampagne met posters, promotiefilms e.d. is op
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donderdag 19 maart de raad gekozen. Op donderdag 26 maart is de
eerste (installatie)vergadering geweest.
Computer en koptelefoons
Tot nu toe is gebruik van de koptelefoons op school door het veelvuldig
gebruik door diverse leerlingen geen succes gebleken. Veel van deze
koptelefoons zijn de afgelopen periode “gesneuveld”.
Afgelopen week hebben alle leerlingen van de groepen 4 tot en met 8
een eigen koptelefoontje gekregen. Deze zit in een passend doosje. Als
zij gaan werken op de computer dan nemen ze deze koptelefoon mee.
Zij zijn zelf verantwoordelijk voor deze koptelefoon. Dit betekent ook
dat, wanneer ze er niet goed voor zorgen en het ding kapot gaat, ze op
school voor € 1,50 een nieuwe kunnen kopen. Een zelfde regeling als
met de vulpennen.
Open dag
Dinsdag 24 maart was de Open Dag op De Kameleon. Deze is succesvol
verlopen, dat wil zeggen dat de belangstelling erg groot was. Er heerste
een prettige sfeer, mede dankzij de inzet van een aantal mensen.
Ook in de weken hieraan voorafgaand is er al een fiks aantal
intakegesprekken geweest.
We wachten nu af of dit ook resulteert in de nodige aanmeldingen.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 28 april komt de schoolfotograaf weer om leuke, mooie
foto's van uw kinderen maken. Vergeet daarom niet uw kinderen op die
dag kleurige kleding aan te doen.
Er worden uiteraard ook weer broer en zussenfoto's gemaakt.
LEERLINGENRAAD
De leden van de leerlingenraad zullen telkens verslag doen van de
activiteiten in de raad. Als er aanleiding voor is in de Nieuwsbrief, maar
ook op de site: www.dekameleonbeuningen.nl/leerlingenraad.html.
Evelien en Jordan: De kinderen van de leerlingenraad hebben tot nu toe
dit bedacht: meer kleutertoestellen / moestuin / waterpret als het mooi
weer is / schoolkrant / schoolmascotte / plastic bal voor pannaveld /
hockey in pannaveld / en nog veel meer andere dingen. Maar als jullie
nog ideeën hebben, dan zeg het maar.
De kinderen van de leerlingenraad: Jordan, Yoëlle, Jasmijn, Dion, Flamur,
Evelien, Thomas en Swen.
VAN DE GROEPEN
Groep 1/2
Het valt ons op dat sommige kinderen erg lang doen over hun eten en
soms ook veel mee krijgen van thuis.
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Graag zouden wij zien dat de kinderen fruit (in stukjes) óf een ander
gezond tussendoortje meenemen naar school. Eén Liga bijvoorbeeld,
enkel i.p.v. dubbel. Dit is voor de meeste kinderen meer dan genoeg en
zij kunnen dan ook op tijd buiten gaan spelen.
Wij willen ouders graag vragen om de jongens thuis te leren om zittend
te plassen i.p.v. staand. Er ligt nu zo vaak plas naast de wc dat wij veel
tijd kwijt zijn met dweilen. Alvast bedankt!
Afgelopen donderdag zijn wij met de groep 1/ 2 naar Kasteel Hernen
geweest. Een verslag hiervan én foto's staan op de schoolsite!
Groep 2/3
We hebben sinds enkele weken twee stagiaires in onze groep. Op
maandag en dinsdag is Carlijn er en op donderdag en vrijdag komt
Brenditha. Beiden zitten op het ROC en volgen de opleiding ‘Helpende
Zorg en Welzijn’. Zij helpen ons bij praktische zaken.
Woensdag 8 april vieren we onze verjaardagen met de groep. We gaan
er een gezellige ochtend van maken.
Op woensdag 15 april gaan we naar het Kasteel in Wijchen. Inmiddels
hebben we hiervoor voldoende auto’s.
Donderdag 16 april is het weer kledingzwemmen. Meer informatie
hierover vindt u op de site.
We zijn gestart met kern 9. Wie nog materialen, leesboekjes / veilig en
vlot boekjes van vorige kernen thuis heeft en niet meer gebruikt, graag
weer terugbrengen!
Groep 5/6
Verderop in de Nieuwsbrief (bij groep 8) kunt u lezen over het
schoolvoetbaltoernooi. Een aantal jongens uit onze groep zal het team
van groep 8 aanvullen.
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, doen wij mee aan het project Music4-all van het Cultuurknooppunt (CMK). Tweewekelijks komt juf Mariëtte
(vakdocent) in de groep om de kinderen kennis te laten maken met
diverse muziekinstrumenten. Op dinsdag 23 juni zal er in het Mozaïek in
Wijchen een afsluiting plaatsvinden voor alle kinderen van groep 5/6.
Natuurlijk hebben wij hiervoor uw vervoershulp nodig. Wilt u aangeven
of u mee wilt rijden?
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Groep 7
Pilot Schoudercom
In alle groepen wordt op het moment gebruik gemaakt van Klasbord.
Een leuke applicatie waarmee ouders op de hoogte kunnen blijven van
de dingen die spelen in de klas. Er wordt goed gebruik gemaakt van deze
app en de reacties zijn zonder uitzondering positief.
Inmiddels zijn er al weer andere communicatie-apps op de markt die een
stap verder gaan dan het plaatsen van alleen een bericht met een foto.
In groep 7 wordt daarom een pilot gedraaid met de web-app
Schoudercom. Met deze app kunnen leerkrachten en/of directie nog
gemakkelijker ouders mailen, bestanden en foto’s delen, nieuwsbrieven
verspreiden, 10-minuten gesprekken plannen, de kalender beheren,
ziekmeldingen ontvangen en nog veel meer.
Tot de zomervakantie gaat er in groep 7 geëxperimenteerd worden met
Schoudercom. Daarna wordt gekeken of deze communicatievorm
wellicht iets is voor de andere groepen van onze school.
Groep 8
Operatie Market Garden
Donderdag 2 april krijgen we van het cultuurknooppunt een activiteit
aangeboden in het kader van de herdenking van Operatie Market
Garden. ’s Morgens zullen we eerst naar het monument bij de kerk gaan
en aansluitend gaan we met het verhaal achter de bevrijding van ons
land, 70 jaar geleden, in de klas aan het werk!
Kindergemeenteraad
Dinsdag 12 april doet groep 8 mee aan de Kindergemeenteraad. Op dit
moment is een groep van 8 leerlingen bezig om rond het thema
“Ouderen ontmoeting” activiteiten te bedenken. Op de genoemde
dinsdag 12 april zullen zij hun idee in de Kindergemeenteraad brengen.
Deze raad bestaat, naast onze leerlingen, uit leerlingen van de andere
deelnemende scholen en de vergadering zal onder leiding staan van
burgemeester Carol van Eert. De deelnemende leerlingen worden om
half 11 op het gemeentehuis verwacht, waar ze eerst de laatste puntjes
op de i gaan zetten. Ze lunchen en dineren ook op het gemeentehuis en
om 18.00 uur begint de vergadering.
Let op: alleen de 8 leerlingen die meedoen gaan om 10.30 uur naar het
gemeentehuis, de overige leerlingen hebben een gewone schooldag,
maar zijn uiteraard van harte welkom de vergadering te volgen. Dit kan,
vanaf 18.00 uur, in de hal van het gemeentehuis, waar grote schermen
staan opgesteld.
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Gastles oorlogsveteraan
Donderdagmiddag 16 april zal Robert Thieke een gastles geven. Hij is op
missie geweest in, onder andere, Bosnië en wil zijn ervaringen met de
leerlingen delen.
Voortgezet onderwijs en cito-eindtoets
Alle leerlingen in groep 8 hebben zich aangemeld voor een school voor
voortgezet onderwijs. Voor drie leerlingen was er even een teleurstelling, aangezien ze waren uitgeloot voor hun eerste schoolkeuze.
Maar ook zij hebben een plek weten te vinden.

Agenda
April
1 Schoolvoetbal meisjes
2 Market Garden gr 8
8 Verjaardag juffen
groep 2/3
12 Kindergemeenteraad
(groep 8)
13 schoolvoetbal jongens
15 gr 2/3 kasteel Wijchen
16 - Kledingzwemmen
groepen 2/3/4
- Gastles oorlogsveteraan gr 8
21 t/m 23 Eindtoets gr 8
23 Cito-eetfeest (groep 8)
28 Schoolfotograaf
30 Vergadering
leerlingenraad
Mei
4 t/m 17 Meivakantie
Juni
14 verschijning
Nieuwsbrief 23
23 groep 5/6 muziekafsluiting CMK

Op dit moment worden de gesprekken gevoerd met de verschillende
scholen, waarbij elke leerling individueel wordt besproken; de
zogenaamde “warme overdracht”.
Uit de verschillende media heeft u kunnen vernemen dat het advies van
de basisschool bindend is voor de plaatsing op de juiste afdeling binnen
het voorgezet onderwijs en dat de Cito-eindtoets niet meer in het
plaatsingsverhaal wordt opgenomen.
Toch is elke school verplicht een onafhankelijke eindtoets af te nemen
en in veel gevallen is dit de eindtoets van het Cito. Ook De Kameleon
neemt deze toets af. Dit zal gebeuren op dinsdag 21, woensdag 22 en
donderdag 23 april. Elke ochtend zullen er drie toetsen worden
afgenomen op het gebied van rekenen, taal en studie vaardigheden.
Uiteraard wensen we onze leerlingen veel succes!!!
Cito-eetfeest
Traditioneel zal op de donderdagmiddag, gelijk na de Cito-toets het
groep-8-eetfeest worden gehouden! Na drie dagen zwoegen hebben ze
dat wel verdiend! Elke leerling kookt , bakt of … iets lekkers en dat zal ’s
middags in de klas worden opgegeten.
Schoolvoetbal
Ook dit jaar nemen enkele teams van De Kameleon deel aan het
jaarlijkse Paasvoetbaltoernooi. Woensdagmiddag 1 april zal er van groep
8 een meidenteam meedoen. Dit team zal onder leiding staan van de
heren de With en Gerrits. Het meisjestoernooi vindt plaats bij de
Beuningse Boys.
Maandag 13 april komt het jongensteam van groep 8, aangevuld met
een aantal leerlingen uit groep 6 in actie. Mevr. Steins en de heer
Vrolijks gaan dit team begeleiden. Aanvang 18.15 uur op de velden van
W.V.W. in Weurt. Alle deelnemers hebben een brief gekregen met
daarin alle nodige informatie. We wensen ze veel succes en supporters
zijn uiteraard van harte welkom!! Begeleiders alvast hartelijk bedankt!!

