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Groepsindeling in volgende nieuwsbrief
Voor u ligt nieuwsbrief nummer 9. In deze brief informeren wij u over een

aantal belangrijke zaken. Normaal gesproken zou dit de laatste nieuwsbrief
zijn van dit schooljaar. Omdat nog niet alles voor het komend schooljaar

bekend is (zie verder in deze nieuwsbrief), komt er over een paar weken een
extra nieuwsbrief.
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Het schooljaar 2012 - 2013 is, wat ons
betreft in ieder geval, voorbij
gevlogen. Er was al heel veel gebeurd
voordat we aan het schooljaar konden
beginnen. We hebben dan ook een
heel goede start kunnen maken.
In de loop van dit schooljaar liepen we
regelmatig tegen bepaald praktische
zaken aan die nog niet geregeld
waren (ook nog niet geregeld konden
worden). Hoe deden “we” dat ook al
weer. Maar dat was lastig, omdat er
voor De Kameleon nog geen verleden
bestond. We hebben dus allerlei ad
hoc besluiten moeten nemen.
Het komend schooljaar kunnen we
wat dat betreft al meer bouwen op
bepaalde uitspraken. Daarnaast zijn
we bezig geweest met invulling geven
aan de inhoud van de school. Daar zijn
we nog niet mee klaar. Er wacht ons
wat dat betreft nog wel het nodige.
Het was een spannend, mooi, maar
veeleisend schooljaar. We hopen dat
wij dit jaar een goede basis hebben

gelegd voor de komende jaren van De
Kameleon.
En nu nog zo’n zes weken te gaan en
dan genieten van een welverdiende
vakantie.
Formatie schooljaar 2013 – 2014
In vorige nieuwsbrieven heb ik u al
geïnformeerd over de leerkrachten
die aan het einde van het schooljaar
afscheid nemen. Zowel juffrouw
Cinthy als meneer Wout nemen dan
afscheid.
In het kader van het reorganisatieplan
van Stichting Oeverwal is aan alle
medewerkers van de stichting
gevraagd naar mobiliteitswensen. Wie
wil wel eens op een andere school
gaan werken, wie wil wel eens in een
andere keuken gaan kijken?
Op die vraag heeft juffrouw Greet
aangegeven, dat zij wel eens als intern
begeleider op een andere school wil
werken. Haar vraag is gehonoreerd.
Dat vinden we jammer (voor ons). Het
geeft haar echter in ieder geval wel de
mogelijkheid om in een nieuwe
omgeving nieuwe ervaringen op te
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doen. Op De Kameleon komt voor
juffrouw Greet juffrouw Nancy
Koppers als intern begeleider werken.
Juffrouw Nancy werkt nu nog op de
Reuzepas in Ewijk. Zij heeft aangegeven, dat zij de uitdaging wel aan wil,
om op De Kameleon als intern
begeleider aan de slag te gaan. De
tijden voor de intern begeleider
worden wel verruimd. Juffrouw Nancy
zal twee dagen met dit werk bezig
zijn.
Pas vlak voor de meivakantie is duidelijkheid gekomen over hoeveel
formatie De Kameleon kan inzetten
voor het nieuwe schooljaar. Onder
invloed van het Reorganisatieplan en
het Sociaal Plan van de Stichting
Oeverwal hebben alle scholen van de
stichting te maken met dalende
formatie, dus ook De Kameleon.
Hoe het plaatje er voor komend
schooljaar uit zal zien, is nu nog
onduidelijk. Als team zijn we bezig om
de diverse opties in kaart te brengen.
Wel is duidelijk dat we komend
schooljaar met minder groepen
(moeten) gaan werken. Zodra we als
team de diverse opties goed hebben
bekeken en besproken, zullen we dit
ook voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Pas dan kan er een
definitieve keuze gemaakt worden.
Binnen de Stichting Oeverwal geldt dit
voor alle scholen. Er is afgesproken
dat iedere school probeert rond 14
juni aanstaande het “plaatje” voor het
komende schooljaar klaar te hebben
en te communiceren naar de ouders.
We beseffen terdege dat we pas laat
in het schooljaar informatie hierover
naar buiten kunnen brengen. Dat is
vervelend voor iedereen, maar de
omstandigheden maken dat het niet
anders kan.
Bovenstaande betekent alvast, dat we
aan het einde van dit schooljaar

afscheid nemen van meneer Wout,
juffrouw Cinthy en juffrouw Greet.
Resultaten
In de loop van de komende weken
maken de kinderen weer diverse Citotoetsen. De resultaten die daarop
behaald worden, worden vergeleken
met die van de vorige toetsperiode.
We kunnen dan goed zien of de
kinderen in de afgelopen periode
vooruitgang hebben geboekt. Als dat
zo is, is dat natuurlijk mooi en geeft
dat iedereen een goed gevoel.
In het geval dat een kind is stil blijven
staan, of zelfs achteruit is gegaan,
moeten we daar bij stilstaan. Hoe
komt het dat dit kind niet vooruit is
gegaan? Welke inspanningen zijn er
geleverd? Moeten er aanvullende
maatregelen worden genomen en zo
ja, welke zijn dat dan?
In schooljaar 2012 - 2013 hebben we
ons qua ontwikkeltraject met name
gericht op het technisch lezen. Er is
gewerkt met groepshandelingsplannen. Nu aan het einde van dit
schooljaar bekijken we of deze
groepshandelingsplannen hebben
geleid tot succes (= evaluatie). Deze
evaluatie gebruiken we om voor de
start van schooljaar 2013 - 2014 een
nieuw groepshandelingsplan klaar te
hebben. De leerkrachten moeten daar
dan ook in augustus meteen mee
starten.
Naast dit technisch lezen, pakken we
in het komend schooljaar de ontwikkeling van de woordenschat van de
kinderen aan. Dat gaat op dezelfde
manier gebeuren als we dat gedaan
hebben bij technisch lezen.
Dit betekent dus dat we komend
schooljaar met twee ontwikkeltrajecten werken. Het schooljaar 2014
- 1015 komt daar dan een derde bij:
begrijpend lezen.
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Op dit moment leg ik in diverse
groepen ook groepsbezoeken af. Deze
bezoeken worden nabesproken en
daar waar dat nodig of gewenst is,
geef ik tips. Dit wordt ook komend
schooljaar gecontinueerd.
Jaarkalender
Aan het begin van het schooljaar
hebben we op basis van de toen
bekende gegevens een jaarkalender
verspreid. Gaande het schooljaar
hebben we gemerkt dat de keuzen die
toen gemaakt zijn niet altijd goed
uitkwamen. Als gevolg daarvan
hebben we dus een aantal aanpassingen moeten doen. Dat geldt ook
voor de dagen waarop de schoolreisjes voor diverse groepen ingepland stonden. Ook de dag waarop de
schoolfotograaf zou komen, ging door
ziekte niet door. Dit heeft tot gevolg
dat we ook hier weer moesten
schuiven.
Al met al heel vervelend. Dit is
besproken in de werkgroep communicatie (een werkgroep waarin zowel
ouders als leerkrachten zitting
hebben). Voor het nieuwe schooljaar
pakken we dit fenomeen anders aan.
Acties
In de afgelopen weken hebben we als
school al een aantal acties gehouden.
Deze acties waren bedoeld om onze
betrokkenheid met kinderen die het
minder hebben, te tonen.
De KIKA-actie heeft veel geld opgeleverd. In totaal is er een bedrag
opgehaald van € 1.875. Dit bedrag
wordt overgemaakt op rekening van
Kika.
Op 29 mei volgt dan de laatste actie
van dit schooljaar: de sponsorloop
voor kinderen die lijden aan de ziekte
van Duchenne.

Volgend schooljaar proberen we de te
voeren acties beter over het schooljaar te verdelen.

AFSCHEIDSBRIEF MENEER
WOUT:

Beste ouders, kinderen en collega’s
van De Kameleon,
In 1972 ben ik in Nijmegen als
onderwijzer begonnen aan de St.
Angelaschool. Het was een vierde
klas, waarin 39 kinderen zaten. Een
jaar later heb ik in Beuningen
gesolliciteerd bij de Beundert. Die
school stond toen nog in de
Schoolstraat. Van augustus 1973 tot
oktober 1996 heb ik in dat gebouw
gewerkt. Altijd met veel plezier.
Daarna zijn we met de hele school
naar de Zanddonk nr. 2 verhuisd. Dat
was een grootscheepse onderneming.
We kwamen toen in een prachtig,
nieuw gebouw.
Van 2005 tot aan juli 2010 ben ik ook
nog vijf jaar werkzaam geweest op de
dependance aan de Dorpssingel. Een
bijzonder leuke tijd met gezellige
collega’s. Een klein gebouw, dat sprak
me wel aan. De laatste drie jaren sta
ik in groep 5, Zanddonk 2.
Door de afname van het aantal
leerlingen zag ik steeds meer collega’s
naar andere scholen vertrekken. Dat
was verre van leuk. In augustus 2012
werden mijn oude school, De
Beundert en ‘t Schrijverke samengevoegd tot De Kameleon. Dat was
een hele verandering. Andere
collega’s, andere kinderen, methodes
enz. Voor iedereen een grote uitdaging!
Nu, na precies veertig jaar in Beuningen gewerkt te hebben, maak ik
van de mogelijkheid gebruik om eerder met pensioen te gaan.
Iedereen wil ik dan ook heel hartelijk
danken voor de prettige samen-
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werking in al die jaren. Het lijkt een
hele tijd, 40 jaar, maar eigenlijk zijn de
jaren toch voorbij gevlogen.

mooie, waardevolle tijd.
Hartelijke groet, Greet

De kinderen die ik in die lange periode
in Beuningen les heb mogen geven,
zullen altijd een speciaal plaatsje in
mijn hart innemen. Hierbij wil ik ook
zeker de ouders niet vergeten, waar ik
al die tijd prettig mee samengewerkt
heb. En vanzelfsprekend alle collega’s,
waar ik in die veertig jaar mee
gewerkt heb. Allen bedankt!

Groep 1/2
Kunst-en cultuureducatie
Donderdag 30 mei dansen de kinderen onder begeleiding van Elíette
van der Heijden. Het thema is: “Een
boom is meer”. Over de verhalen die
een sprookjesboom kan vertellen.
Samen gaan ze zo’n avontuur dansen.

Het ga jullie allemaal goed! Tot slot
wens ik De Kameleon alle succes toe!
Meneer Wout

AFSCHEIDSBRIEF JUF GREET

36 jaar werken op De Beundert, 1 jaar
op De Kameleon … Wat een tijd!
Vanaf het nieuwe schooljaar ga ik
werken op basisschool De Hoeven.
Op het moment is er veel beweging
binnen de verschillende scholen van
onze Stichting Oeverwal. Daardoor
was er voor mij de mogelijkheid om
van school te veranderen en op De
Hoeven te gaan werken. Het is een
grotere school waar ik mijn volledige
werktijd kan wijden aan de functie
van Intern Begeleider. Voor mij weer
een nieuwe uitdaging.
Toch neem ik met pijn in mijn hart
afscheid van onze school. Ik heb altijd
met veel plezier en enthousiasme
gewerkt op De Beundert en nu op De
Kameleon. Sinds de fusie is dit voor
mij ook een nieuwe school, een
school die mij inspireert en met fijne
collega’s. Helaas moet ik dit achterlaten, maar ik heb er vertrouwen in
dat ik op De Hoeven ook in een
prettige werkomgeving terecht zal
komen.
Ik dank ouders en kinderen allen heel
hartelijk voor de fijne samenwerking
waardoor ik terug kan kijken op een

UIT DE GROEPEN

Schoolreisje
Dinsdag 4 juni gaan we naar de Blije
Dries. We verzamelen om 9.30 uur in
ons lokaal. Om ongeveer 15.00 uur
zijn we weer op school terug. De
kinderen nemen zelf een lunchpakketje (eten en drinken) mee. Voor
drinken en wat lekkers tussendoor
zorgen wij. Natuurlijk hebben we ook
hulpouders nodig, die de kinderen er
naartoe willen rijden en eventueel
willen blijven, om mee te helpen in de
speeltuin. U kunt zich inschrijven via
het formulier op de klassendeur.
Poetsavond
Omdat we dit jaar weer met alle
materialen gespeeld en gewerkt
hebben, zijn ze hard aan een
poetsbeurt toe. We zouden het fijn
vinden als ouders ons daarbij willen
helpen op dinsdagavond 18 juni vanaf
19.00 uur. Wij zorgen voor de koffie
en wat lekkers. Zorgt u dan voor een
eigen emmertje en poetsdoek? Ook
hiervoor hangt een aanmeldlijst op de
deur. We zullen in de laatste weken
ook materiaal uitdelen om thuis te
laten poetsen.
Afscheid Karin en Roy
Ook voor Karin en Roy begint het
einde van hun leertijd bij ons in de
groep af te lopen. Het was erg fijn om
ze alle twee erbij te hebben in de
groep. Karin sluit dinsdagmiddag 18
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juni af met de kinderen. Van Roy
nemen we afscheid op dinsdagmiddag
25 juni.
Groep 3
We hebben in het kader van cultuureducatie nog één activiteit in het
vooruitzicht. Dat is een dansworkshop
en wel op vrijdagochtend 31 mei.
Sanne Rutten-de Haan komt dan op
school om deze workshop te geven.
Het thema is ‘emoties’.

Agenda
Mei
28 Gr 6, 7 en 8 Meet the
professor
29 Sponsorloop Duchenne
Heroes
30 Gr 1/2, 6, 7 en 8
Dansworkshop
31 Gr 3 Dans clinic
Juni
4 Gr 3 Blije Dries
gr 8b Waalhalla
5 Studiedag: alle
kinderen vrij
6 Gr 3 en 4 Leemkuil
10 14 Gr 8 kamp
18 Gr 1/2 Poetsavond
gr 8a Waalhalla
19 Gr 8 Verjaardag
meneer Kees en juf
Antonette
gr 1/2 Afscheid juf
Karin
25 Gr 1/2 afscheid meneer
Roy

Ons schoolreisje is verplaatst naar
donderdag 6 juni. We gaan samen
met groep 4 naar speeltuin ‘de
Leemkuil’. De kinderen hebben een
brief met alle informatie mee naar
huis gekregen.
Groepen 8
Meet the professor
Op 28 mei a.s. zullen de groepen 6, 7
8 deelnemen aan het project ‘Meet
the Professor’. Een professor van de
Radboud Universiteit zal een gastles
komen geven waarbij zij de kinderen
iets gaat vertellen en laat ervaren
over haar vakgebied.
Sponsorloop Duchenne Heroes
Onlangs kwam een aantal mensen iets
vertellen en laten zien over de ziekte
Duchenne, het goede doel waarvoor
zij fietsen en de daaraan gekoppelde
sponsorloop. In de vorige nieuwsbrief
heeft u kunnen lezen over deze
sponsorloop. Op 29 mei is het dan
zover: de kinderen van De Kameleon
zullen hun sportieve prestaties laten
zien voor dit goede doel. U bent van
harte welkom om hen aan te
moedigen.
Workshop Dans
In het kader van het cultuuronderwijs,
zullen de groepen 6, 7 en 8 op 30 mei
deelnemen aan een workshop Dans
die gegeven wordt door een docent

van het cultuurknooppunt. Het thema
is ‘Michael Jackson’.
Waalhalla
Tijdens de kindergemeenteraad is het
voorstel van de kinderen van groep 8
uit Winssen, om voor de leerlingen
van groep 8 van de gemeente
Beuningen een sportieve en culturele
ochtend te organiseren aangenomen.
Alle leerlingen mogen deelnemen aan
3 workshops: dit zijn de workshops DJ,
skaten en streetdance. Deze
workshops worden gegeven bij
Waalhalla in Nijmegen. Voor groep 8A
(Kees) zal dit zijn op 18 juni a.s. en
voor groep 8B (Antonette) op 4 juni
a.s. Natuurlijk vragen wij weer uw
medewerking voor wat betreft het
vervoer.
Wilt u die dag rijden, laat u dit dan
weten aan de desbetreffende
leerkracht. Meer info over de tijd e.d.
volgt z.s.m. via uw kind.
Verjaardag Kees en Antonette
In de vorige nieuwsbrief heeft u
kunnen lezen dat op 5 juni a.s. de
kinderen vrij zijn i.v.m. de studiedag.
Dit betekent dat onze geplande
verjaardagen niet op die dag kunnen
doorgaan. Kees en Antonette zullen
hun verjaardag nu vieren op
woensdag 19 juni.
Kamp
Op 10, 11 en 12 juni en op 12, 13 en
14 juni zullen de groepen 8 op kamp
gaan. De informatie hierover is
gecommuniceerd met de ouders op
dinsdagavond 14 mei. De brief waarin
alles nog eens op een rijtje staat is
inmiddels met de kinderen mee.
Mocht er iets niet duidelijk zijn, dan
horen wij dat natuurlijk graag!
NB Over de afscheidsmusical en de
invulling van de laatste schoolweek
volgt nog een aparte brief.

