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Sint voor elk kind
Onze speelgoedactie 'Sint voor elk kind' is een enorm succes geworden.
Op maandag 16 november ging de actie van start met een oproep om
speelgoed mee te nemen waar thuis niet meer mee gespeeld werd.
Direct daarna stroomde het speelgoed de school binnen!
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In de aula werd een hoek ingericht als speelgoedkamer en met hulp van
enkele ouders is al het speelgoed nagekeken, opgepoetst en uitgestald.
Op dinsdagmiddag kon er na school ook door andere kinderen uit de
buurt nog speelgoed worden ingeleverd. Misschien mede door het
artikel over onze actie in de Koerier-Beuningen kwam er nog veel extra
speelgoed binnen.
Afgelopen week hebben we in het bijzijn van alle kinderen de speelgoedverzameling overgedragen aan de voedselbank. Ook Zwarte Piet was
aanwezig. De Pieten gaan helpen met de bezorging van al het speelgoed.
Het was een geweldig goede actie waarmee we samen iets goeds
hebben gedaan voor andere kinderen.
Alle kinderen die speelgoed meegebracht hebben en alle ouders die
geholpen hebben: heel Hartelijk Dank! Jullie hebben veel kinderen
ontzettend blij gemaakt!
Peter Kock
Logopedische Dienst Wijchen
Wat zijn afwijkende mondgewoonten?
Onder afwijkende mondgewoonten worden die gewoonten verstaan die
negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het
gehoor. Openmondgedrag, mondademen, afwijkend slikken en
duimzuigen zijn voorbeelden van afwijkende mondgewoonten.
Mondademen is de gewoonte om in rust de lippen niet te sluiten,
waarbij er niet door de neus wordt geademd. De meeste mensen
ademen door hun neus, tenzij de neusdoorgang onvoldoende is. Er zijn
verschillende factoren die de neusdoorgang kunnen vernauwen.
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Verkoudheden, allergieën en vergrote neus- en/of keelamandelen zijn
hier voorbeelden van. Er wordt dan tijdelijk meer door de mond
geademd. Als dit mondademen blijft bestaan terwijl de neus weer
doorgankelijk is, wordt de neus nauwelijks meer gebruikt en kunnen de
mondspieren verslappen.
Mondademen heeft verschillende gevolgen. De mond droogt uit. Er is
daardoor minder speeksel in de mond aanwezig waardoor er veel
minder geslikt hoeft te worden. Dit heeft tot gevolg dat de buis van
Eustachius, die de neusholte met het oor verbindt, te weinig wordt
geopend. De kans op oorontstekingen neemt hierdoor toe.
Een ander gevolg van mondademen is dat de tong laag onder in de
mond ligt. Tijdens het slikken wordt de tong vaak tegen of tussen de
tanden geperst bij het slikken. Doordat de tong tijdens dit afwijkend
slikken telkens tegen de tanden duwt, kunnen de tanden scheef gaan
staan.
De tong kan niet alleen bij het slikken, maar ook bij het spreken tussen
de tanden komen. Slissen is dan het gevolg; het spreken wordt er
onduidelijk van. Overigens komt afwijkend slikken en slissen ook voor als
er gewoon door de neus geademd wordt.
Een andere afwijkende mondgewoonte is het duim-, vingerzuigen of
speengebruik. Het zuigen op een duim, vinger of speen is normaal bij
een baby en dreumes, omdat zij nog een grote zuigbehoefte hebben of
omdat het veiligheid biedt. Daarna wordt het een gewoonte. De tanden
kunnen hierdoor scheef groeien.
Wat doet de logopedist op de peuterspeelzaal en op school?
De logopedist onderzoekt de oorzaak en de ernst van de afwijkende
mondgewoonten. De logopedist kan een onderzoek door een KNO-arts
adviseren, indien er sprake is van vergrote (en ontstoken) keelamandelen of bij vermoeden van obstructie van de neusdoorgang door
de neusamandel.
Mondademen moet bij kinderen zo vroeg mogelijk worden gestopt,
omdat dit terugkerende verkoudheden en oorontstekingen kan
voorkomen. De logopedist kan oefeningen geven om de spieren van de
tong en lippen versterken, het ademen door de neus bevorderen of de
lipsluiting in luistersituaties te stimuleren.
Het is wenselijk het duimzuigen vóór de wisseling van de voortanden af
te wennen, omdat dit een nadelige invloed heeft op de gebitsontwikkeling.
Voor meer informatie kun u contact opnemen met de Logopedische
dienst Wijchen.
Kim Strik, logopediste
Bereikbaar op telefoonnummer 024- 751 73 57 of
k.strik@logopedischedienst.nl
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Sinterklaasfeest 4 december
Sinterklaas wordt dit jaar NIET BUITEN verwelkomd, maar BINNEN.
Deze afspraak is vorig jaar reeds gemaakt met basisschool De Triangel.
Alle kinderen moeten om 08.35 uur in de aula van onze school klaar
zitten. Daarom moeten alle kinderen (groep 1 t/m 8) om 08.30 uur echt
in de klas zijn.
Omdat er deze dag met een continurooster wordt gedraaid, lunchen de
kinderen op school. Het is de bedoeling dat alle kinderen zelf een
lunchpakketje (en eventueel iets voor de fruitkring) meenemen naar
school. De kinderen mogen om 13.30 uur naar huis.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact
opnemen met juf Helen (groep 4) of juffrouw Femke (groep 1-2).
Werkgroep Sinterklaas
Luizenkammen
Iedere woensdagochtend na een schoolvakantie worden de kinderen
preventief gekamd tegen hoofdluis. Dit om hoofdluis tijdig op te sporen
en verdere verspreiding te voorkomen. We hebben daar uw hulp als
ouder/verzorger heel hard bij nodig. Hoe meer mensen er komen
helpen, hoe eerder we klaar zijn.
Meestal vragen we niet meer dan een half uurtje van uw tijd. We
beginnen om 8.30 uur met kammen. U kunt zich vooraf aanmelden via
een bericht dat tijdig op Schoudercom zal verschijnen. Zo hebben we
een beter zicht op het feit of er voor iedere klas kamouders aanwezig
zullen zijn. Kunt u vooraf niet zeggen of u in de gelegenheid bent, dan
kunt u natuurlijk ook spontaan komen. We kammen in de aula waar
iedere groep een eigen tafel heeft. U kamt bij de groep waar uw kind (of
één van uw kinderen) in zit. Als u enige uitleg op prijs stelt kunt u dat
altijd aangeven. U hoeft niet iedere keer te kammen, maar als u in de
gelegenheid bent stellen wij uw hulp zeer op prijs. De laatste keer
hebben wij 2 groepen niet kunnen kammen omdat er geen kamouders
waren. Dat is natuurlijk heel jammer. We streven er dan ook naar om
per klas 2 vaste kamouders te hebben. Mocht u daar interesse in hebben
dan horen wij dat graag. De eerstvolgende keer dat we kammen is
woensdag 6 januari 2016. Dit zal ook nog gecommuniceerd worden op
Schoudercom. Komt u helpen bij de klas van uw kind? Alvast bedankt!
Namens de werkgroep luizenkammen, Mandy Vrolijks
Stagiaires
Hallo wij zijn de drie nieuwe stagiaires op De Kameleon: Romy (1/2),
Ruben (8) en Max (2/3), wij zitten in het eerste jaar van de PABO in
Nijmegen en hebben enorm veel zin in deze stage!
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Mijn naam is Max Keuben. Ik studeer aan de HAN in Nijmegen en zit
momenteel in het eerste jaar van de Pabo. Ik kom uit de Achterhoek
maar woon sinds een jaar in Nijmegen. Sinds een aantal weken loop ik
stage in groep 3 bij Juf Nicolien en juf Brigitte. Ik verwacht in deze klas
veel te leren en vooral veel leuke momenten mee te maken.

VAN DE GROEPEN
Groep 4
- Op donderdag 10 december gaat groep 4 naar Technovium in
Nijmegen. We hebben nog niet genoeg auto’s! Graag aanmelden via
Schoudercom.
- Niet alle kinderen dragen gymschoenen tijdens de gymles. Bij sommige
kinderen zijn de gymschoenen te klein en bij anderen weer te groot.
Het zou fijn zijn als alle kinderen passende gymschoenen dragen. Wel zo
veilig!
- De kinderen hebben nu twee keer een blad meegekregen met
woordjes van het woordpakket, dat zij met spelling leren. Het is de
bedoeling dat ze ook thuis hiermee gaan oefenen! Uw kind weet zelf
met welk woordpakket we nu in de klas bezig zijn.
- Om alvast te noteren in de diverse agenda’s: Vrijdag 19 februari (pas
volgend jaar) komt de schoolarts voor de screening van de kinderen.
Groep 6/7
Op 14 december gaan we van 11.00 - 12.00 uur weer schoolschaatsen bij
Beuningen-on-Ice. Op 15 december gaan we, in het kader van
maatschappelijke betrokkenheid, kerstliedjes zingen tijdens de
seniorenmiddag op de ijsbaan. Anders dan in de folder (die Beuningenon-Ice gaat verspreiden) vermeld staat, zullen we zingen van 14.30 tot
15.00 uur en zijn we op tijd weer op school terug.
Groep 8
Adviesgesprekken
De leerlingen van groep 8 hebben afgelopen periode het
drempelonderzoek gemaakt, een volgende stap in de richting van het
voortgezet onderwijs.
Maandag 7 en dinsdag 8 december zullen de leerlingen hun definitieve
advies te horen krijgen tijdens het zogenaamde adviesgesprek. Via
Schoudercom is het inmiddels mogelijk in te schrijven voor deze
gesprekken, zodat iedereen een voorkeurstijd kan invullen.
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Bezoek Canisius College, locatie De Goffert
Donderdag 26 november zijn we, als het goed is (dit stukje is voor die
datum geschreven) naar het Canisius College geweest om kennis te
maken met het VMBO. Een erg leuke activiteit, waarbij de leerlingen
zelf aan de slag gingen met verschillende technieken.
Sinterklaas
Vrijdag 4 december gaan we Sinterklaas helpen, door surprises voor
elkaar te maken. De lootjes zijn al weer even geleden getrokken en
iedereen is, als het goed is, flink aan het knutselen.
Schoolbezoek school uit Kleef
Vrijdag 11 december komen leerlingen van een school uit het Duitse
Kleef een bezoek brengen aan groep 8. Zij zullen rond 9 uur op De
Kameleon arriveren en de dag zal in het teken staan van sport.
Daarom het verzoek aan de leerlingen om in sportkleding naar school
te komen (schoenen en schaatsen apart in een rugzak).
Na een gezamenlijke activiteit op school, waarbij de leerlingen elkaars
school presenteren, zullen we na een wandeling door het dorp, gaan
basketballen in de sporthal. Basketbalvereniging Challenge uit
Beuningen zal een clinic verzorgen. Na de clinic lopen we naar de
ijsbaan van Beuningen-on-Ice, waar we eerst gaan lunchen (iedereen
graag zelf een lunch meenemen!!!) en daarna de eer hebben de
ijsbaan als eerste te gebruiken. Dit betekent dus ook dat iedereen die
zelf schaatsen heeft deze die dag meeneemt, het liefst in een rugzak,
aangezien we lopend gaan.
Rond half 3 zullen we door de bus van de Duitse leerlingen op school
worden afgezet. De leerlingen mogen dan gelijk naar huis.
We hopen de tweede helft van het schooljaar een tegenbezoek te
brengen!
Technovium
Voor de kerstvakantie hebben we nog één activiteit: een bezoek aan
het Technovium op woensdag 16 december. We vertrekken om half 9
en we zijn rond 12 uur terug. Via Schoudercom loopt er inmiddels een
verzoek om de leerlingen te brengen en te halen.
Alles overdenkend, merk ik dat het schooljaar weer erg hard gaat;
Sint en Kerst staan al weer voor de deur en 2015 loopt dus op zijn
eind! Nog een paar weken hard werken en daarna genieten van een
welverdiende vakantie!

