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Na Twitter nu ook op Facebook
U kon ons al volgen op de site van De Kameleon. Eind vorig jaar kwam daar

Twitter bij en nu dus ook Facebook. De communicatiewerkgroep wil hiermee
zoveel mogelijk ouders en andere, geïnteresseerde inwoners van Beuningen

betrekken bij de ontwikkelingen op school. Wilt u de pagina ‘liken’? Daardoor
ziet u rechtstreeks de tussentijdse nieuwsberichten en foto’s van gebeurtenissen op De Kameleon. www.facebook.com/dekameleonbeuningen
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VAN DE DIRECTIE
Voor u ligt Nieuwsbrief nummer 7
In deze brief informeren wij u over
een aantal belangrijke zaken.
Gevonden voorwerpen
In de loop van de afgelopen maanden
zijn er heel wat spullen van kinderen
op school achter gebleven: de zgn.
gevonden voorwerpen. Wij stellen
alle ouders en kinderen in staat om
tussen deze spullen te kijken of er iets
bij is dat kwijt was. Dat gebeurt op
een kijkmiddag op maandag 18 maart
aanstaande. Dan heeft meneer Pierre
deze spullen op tafels in de aula op
tafels uitgestald. Als er na deze
kijkmiddag spullen over blijven, gaan
deze, als ze nog goed zijn, naar een
goed doel.
Bezetting groep 4
De kinderen in groep 4 hebben
gemerkt dat juffrouw Cinthy in de
afgelopen weken vaker in de klas
bezig was. Dit gaan we in de komende
tijd uitbreiden. Dat betekent
automatisch dat de ziektevervanging

door juffrouw Susan ook
langzamerhand afneemt.
De bedoeling is, zoals het er nu
uitziet, dat juffrouw Cinthy na de
aanstaande meivakantie weer volledig
de groep zal draaien. Voor juffrouw
Susan betekent dat, dat zij dan op De
Kameleon stopt. In een eerder
stadium heeft juffrouw Susan al
aangegeven dat zij per 01-05-2013
gaat stoppen met werken in het
onderwijs.
In een volgende nieuwsbrief komen
we terug op dit afscheid van juffrouw
Susan.
Rapporten en toetsen
In de maand januari heeft u kennis
kunnen maken met het eerste rapport
van De Kameleon. Na het tweede
rapport (in juni) evalueren we als
team dit rapport. Op basis hiervan
nemen we een besluit ten aanzien van
de definitieve vormgeving en inhoud
van het rapport van De Kameleon.
Hiermee gaan we dan het tweede jaar
in.
Voorafgaand aan dit eerste rapport
zijn bij alle leerlingen de toetsen van

>> Zegt het voort: Open dagen De Kameleon 11 en 13 maart

De Kameleon
ons leerlingvolgsysteem afgenomen.
De resultaten hiervan worden in
teamverband en individueel met de
leerkrachten besproken. De bedoeling
is dat we niet alleen naar de scores
kijken. We kijken ook naar welke
acties op groepsniveau moeten
worden uitgezet ter verbetering van
de resultaten. Dat doen we ook op
het niveau van de individuele
leerlingen. Zo krijgen we als school
een soort nulmeting van elke leerling
en elke groep. Aan het einde van het
schooljaar (na het tweede toetsmoment) bekijken we of onze (die van
de leerling en de leerkracht)
inspanningen effect hebben gehad.
Wat op dit moment al wel duidelijk is
dat zowel ‘technisch lezen’ als
‘woordenschat’ aandachtspunten zijn
door de school heen. Voor technisch
lezen hebben we in ieder geval al in
de voorwaardelijke sfeer het een en
ander gedaan. We hopen dan ook dat
in juni er sprake is van vooruitgang.
Voor ‘woordenschat’ bekijken we op
dit moment of er vanuit de
taalmethode en de methode voor
technisch lezen elementen zijn die we
steviger kunnen inzetten.
U wordt hiervan verder op de hoogte
gehouden.
Open dagen
Op maandag 11 maart en woensdag
13 maart zijn de open dagen van De
Kameleon. Deze open dagen zijn in
eerste instantie bedoeld voor ouders
die kennis willen maken met De
Kameleon en hun kind(eren)
eventueel willen opgeven. Ook ouders
die al een kind op De Kameleon
hebben, kunnen van deze open dagen
gebruik maken om hun kind aan te
melden.
Als school willen we zo snel mogelijk
weten welke nieuwe leerlingen we in

de loop van de komende maanden en
in het nieuwe schooljaar kunnen en
mogen verwelkomen. Daarom
verzoeken wij ouders om hun
kinderen zo snel mogelijk aan te
melden.

ALGEMEEN
Techniek
Voor een techniekproject van 2 april
t/m 25 april voor de groepen 3 t/m 8
zoeken we materialen die we daar
voor kunnen gebruiken. Kapotte
wekkers, typemachines, oude fietsen
enz. De kinderen leren hoe iets in
elkaar zit door iets uit elkaar te halen.
Ook het gebruik van verschillende
gereedschappen is belangrijk.
Daarna gaan de kinderen aan de slag
om met alle onderdelen weer nieuwe
creatieve objecten te maken. Ook
schroeven, spijkers, ijzerdraad,
moertjes, bouten, kortom alles wat
we kunnen gebruiken om weer mooie
dingen in elkaar te zetten zijn van
harte welkom in het technieklokaal.
Bent u zelf ook enthousiast geworden,
handig en hebt u zin om een keer te
komen helpen tijdens dit project in de
klas van u kind, dan bent u welkom.
Schoolvoetbaltoernooi
Groepen 7 en 8
Het meisjestoernooi wordt gespeeld
op woensdagmiddag 10 april (vanaf
13.30 uur tot uiterlijk 17.20 uur ) op
de velden van de Beuningse Boys.
Onze school doet mee met 4
zeventallen uit de groepen 7 en 8.
Het jongenstoernooi wordt gespeeld
op maandag 8 april ( De Kameleon 2 )
en op dinsdag 9 april ( De
Kameleon 1) op de velden van WVW
te Weurt.
Als onze teams op bovenstaande
dagen goed presteren, mogen ze door
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naar ‘de volgende ronde’: de
finaleavond op vrijdag 19 april op de
velden van WVW te Weurt.

gewerkt, geknutseld, gespeeld en
geoefend rondom het thema
“sprookjes”.

Zowel de meisjes als de jongens die
zich hebben opgegeven voor het
toernooi krijgen binnenkort op school
van hun leerkrachten nog te horen in
welk team ze ingedeeld zijn.

Voor veel kinderen hebben we al
kleding, die krijgen ze dinsdagmorgen
12 maart voor de voorstelling mee
naar huis, zodat ze in de toneelkleding
’s avonds naar school kunnen komen.
Kinderen die vanuit thuis iets mee
moeten nemen, krijgen daar een
briefje voor. Op de deur van onze klas
hangt een lijstje met wat we nog
zoeken. Misschien kunt u ons daar
nog mee helpen?

We hebben overigens nog dringend
begeleiders nodig voor een aantal
teams. Ieder team moet namelijk
onder leiding staan van 2 begeleiders!
U kunt zich als (bege)leider opgeven
bij de leerkracht van uw kind. Ook
opa’s en/of oma’s van kinderen
zouden dit kunnen doen.
Nog een laatste mededeling aan alle
ouders, broers, zussen, leerlingen van
De Kameleon en andere
belangstellenden: kom kijken en
moedig onze deelnemende teams
aan, zodat ze (mede met jullie steun)
tot goede, en natuurlijk, sportieve
prestaties komen!!!

VAN DE GROEPEN
Groep 1 en 2
De lente staat voor de deur en
hopelijk is hiermee de koude snel
voorbij. Toch kan het nog erg fris zijn.
Met het buitenspelen zijn er vaak
kleuters die niet warm genoeg
gekleed zijn. Als de kinderen met de
auto naar school worden gebracht
begrijpen wij dat u niet in de gaten
heeft hoe koud het is, maar als wij
ruim een half uur buiten spelen is het
voor sommige kinderen soms erg
koud om zonder das, muts en wanten
buiten te zijn. Wilt u hier a.u.b.
rekening mee houden en uw kind
warm genoeg kleden.
Voorstelling groep 1/2
Er wordt door de kinderen volop

We zijn nog op zoek naar iemand die
zou kunnen filmen, zodat alle ouders
het programma van die avond rustig
kunnen volgen. Dit kunt u doorgeven
aan Greet of Brigitte.
Groep 3
Op dinsdag 26 maart gaan we in het
kader van cultuuronderwijs naar het
museum in het kasteel van Wijchen.
Tijdens vier workshops gaan de
leerlingen op onderzoek uit naar de
schat, zij graven naar de schatten,
onderzoeken wat zij willen bewaren
en speuren in het kasteel. Ook wordt
een meespeelverhaal over Emilia van
Nassau verteld.
De excursie begint om 10.30 uur, dus
we vertrekken ongeveer 10.00 uur.
Wij vragen weer ouders die willen
rijden en begeleiden tijdens de
workshops. Hebt u interesse om mee
te gaan dan kunt u dit doorgeven aan
juf Helen of juf Josefien.
Woensdag 27 maart vieren de juf
Helen en juf Josefien hun verjaardag
in de klas.
We gaan er dan een gezellige ochtend
van maken. De kinderen hoeven dan
zelf geen tussendoortje mee te
brengen, want daar zorgen wij voor.
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Zwemmen groepen 4 en 5
Groep 4 en 5 gaan elke vrijdag
zwemmen. Het komt nog al eens voor
dat kinderen kettinkjes, armbanden
om hebben die ze tijdens het
zwemmen niet om mogen houden.
Het wordt dan soms bij de leerkracht
in bewaring gegeven. Dat geldt ook
voor brillen. Wij vragen u (en de
kinderen) om op vrijdag deze spullen
niet te laten dragen en de brildragende kinderen een brillendoos
mee te geven waar uw kind de bril in
kan bewaren. De leerkracht is niet
verantwoordelijk voor deze spullen als
ze kwijt raken of kapot gaan.
Groep 5
De komende zes dinsdagmiddagen
komt Riet Kogelman in de klas
voorlezen. “Donders, onze hond is
een held” is de titel van het boek dat
ze gaat lezen.
Het project wordt afgesloten met een
bezoek aan de bibliotheek op
maandag 15 april. Schrijfster Selma
Noort komt dan in Beuningen.
Studente in groep 7
Vanaf 20 februari komt iedere
woensdag een studente van de HAN
(Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen) stage lopen. Deze student
is een oud-leerling van De Beundert:
Kylie van den Heuvel. Kylie volgt de
Hbo-opleiding Pedagogiek. Haar stage
loopt tot het eind van het schooljaar
en het is de bedoeling dat Kylie de
komende maanden zoveel mogelijk
meedraait in de dagelijkse gang van
zaken in onze groep 7. Kylie zal
uiteraard ook alle gelegenheid krijgen
om allerlei opdrachten vanuit haar
opleiding uit te voeren.
Maas en Waalse Schoonmaakdag
Op vrijdag 15 maart is het weer Maas
en Waalse Schoonmaakdag. De

Kameleon zal hier aan deelnemen met
de groepen 6, 7 en 8. De bedoeling is
dat de kinderen onder leiding van
ouders de wijk in gaan om daar het
zwerfafval te lijf te gaan. Zo leren de
kinderen hoe belangrijk het is om hun
leefomgeving schoon te houden.
Per klas zijn we op zoek naar
hulpouders. Deze activiteit vindt ’s
middags plaats van 13.15 tot 14.15
uur. Graag opgeven bij de
groepsleerkracht!
Marikenproject
Groep 8b is inmiddels gestart met dit
project. Het gaat over sagen en
legenden en als gastspreker zal de
heer Hennie Sibon drie keer in de klas
komen om hierover te vertellen. Deze
activiteiten zijn in het kader van het
Rode-Draad-project, waarover we al
eerder hebben bericht. Groep 8a
heeft het project al afgerond. Zij zijn
aan de slag gegaan met verfilmde
boeken. Het Marikenproject hebben
zij vorig jaar al behandeld.
Meneer Mitch in groep 8b
Onze lio-stagiaire Mitch Stekhuizen
heeft zijn kennismakingsfase afgerond
en kan beginnen aan zijn
afstudeerplan. Vanaf maart zal hij 2
dagen per week op school zijn,
waarvan één dag in de week in de
klas. We wensen hem veel plezier en
succes met zijn stage.
Novio-project anti-vandalisme
Donderdag 14 maart komt in de
groepen 8 een medewerker van
busmaatschappij Novio. Hij zal de
kinderen wegwijs maken met het
reizen met de bus, maar belangrijker
nog, hoe je je dient te gedragen in het
openbaar vervoer.
Kindergemeenteraad
De Kameleon zal meedoen aan dit
project dat wordt georganiseerd door
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de gemeente Beuningen. Dinsdag 5
maart is een start gemaakt met een
gastles van iemand van het cultuurknooppunt. De bedoeling van de
Kindergemeenteraad is dat de
kinderen met een écht plan komen
voor alle kinderen in de gemeente.
Het thema dit jaar is cultuur, vandaar
ook de gastles. In de groep gaan de
kinderen aan de slag met het
fenomeen gemeenteraad en
uiteindelijk zullen 8 kinderen in een
raadsvergadering in het gemeentehuis (o.l.v. onze burgemeester Carol
van Eert) hun gemaakte plan
indienen. U hoort hier in een
volgende nieuwsbrief meer over!

NAGEKOMEN BERICHT
Nieuws van de paaswerkgroep
Op donderdag 28 maart vieren we
met de kinderen Pasen op school. Dit
willen we doen met een paasontbijt.
Die ochtend gaan we dan om 8.30u
met de kinderen in de eigen groep
feestelijk ontbijten.
Voor het ontbijt zullen we gebruik
gaan maken van strookjes met
ontbijtspulletjes: ieder kind neemt
iets mee voor het ontbijt zodat we
samen een compleet ontbijt hebben!
De een neemt broodjes mee, de
andere de jam of boter enzovoorts.
De strookjes worden door de
leerkracht uitgedeeld op donderdag
21 maart zodat u ruim van te voren
weet wat uw kind voor het ontbijt
mee moet nemen.
Het eten nemen de kinderen dan op
donderdagochtend 28 maart mee
naar school. Het zou fijn zijn als de
ontbijtspulletjes gezellig in een
mandje, op een schaal of bord ligt; dit
staat feestelijker!
Verder informatie over het
paasontbijt krijgt u te zijner tijd!

Agenda
5 maart: gr. 8a gastles
Kindergemeenteraad
11 en 13 maart: open dagen
De Kameleon
12 maart: gr. 1 en 2
Voorstelling
14 maart: gr. 8 gastles
Novio Anti-vandalisme
15 maart: gr. 6, 7, 8 Maas en
Waalse Schoonmaakdag
18 maart: gevonden
voorwerpen
26 maart: gr. 3 Kasteel
Wijchen
27 maart: Verjaardag juf
Helen en juf Josefien
8 en 9 april: Schoolvoetbaltoernooi jongens
10 april: Schoolvoetbaltoernooi meisjes
11 april: gr.7 Junior
Technovium ( Nijmegen )
11 april: gr.7 theoretisch
verkeersexamen
15 april: gr. 5
bibliotheekbezoek
16 april: gr.7 fietscontrole
(op school)
17 april: gr. 1 t/m 8 sportdag
(hockeyvelden Beuningen)
19 april: finale
schoolvoetbaltoernooi
11 mei: gr. 7 fietsexamen
28 mei: gr. 5 Schoolreisje

