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De informatieavonden voor de ouders van de drie betrokken scholen
zijn achter de rug. Ik hoor veel positieve reacties over de heldere
manier waarop Jan Bustin heeft uitgelegd hoe e.e.a. rond de fusie en
samenwerking tot stand is gekomen. Het heeft wat extra tijd gekost,
maar er is nu in elk geval duidelijkheid over de keuzes die gemaakt
konden worden en moesten worden.
Komende periode gaan we praktisch aan de slag. Teams gaan met elkaar
in overleg over een nieuwe, frisse visie op onderwijs. U heeft inmiddels
bericht ontvangen over de extra studiemiddag die daarvoor gepland is.
Ook worden er werkgroepen geformeerd waarin enkele ouders kunnen
participeren. Gelijktijdig wordt achter de schermen gewerkt aan de
technische aspecten van fuseren en samenwerken.
Komende week ontvangt u de eerste nieuwsbrief over de fusie. In deze
nieuwsbrief wordt ook uitgelegd hoe u zich als ouder kunt opgeven voor
een werkgroep. Het is de bedoeling dat de werkgroepen in december
van start gaan.
Het is fijn dat we nu praktisch aan de slag kunnen met de uitwerking van
de fusie en samenwerking. De tijd die we nog hebben om dit alles te
realiseren is niet ruim, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we aan het
einde van dit schooljaar klaar zijn voor een mooie, nieuwe start.
Techniek Lab
Op 14 november jl. is het Techniek Lab Beuningen officieel geopend. Het
Techniek Lab is gevestigd in ons gebouw en voorziet in een aantal
technische, uitdagende werkplekken voor kinderen. Hiermee krijgt ons
techniekonderwijs een flinke boost.
Alle scholen uit de gemeente Beuningen gaan gebruik maken van het
Techniek Lab. Op dit moment wordt er proefgedraaid met leerlingen van
onze school. Vanaf januari 2017 komen er ook leerlingen van de andere
scholen. Voorlopig gaat het om leerlingen uit de bovenbouw. Het is de

>> Kerstvakantie: van vrijdag 23 december 12.00
uur tot en met zondag 8 januari 2017.
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bedoeling dat dit in de toekomst wordt uitgebreid tot aan de jongste
groepen.
Sint en Kerst
De dagen worden korter en de temperatuur daalt. Het is de tijd van
twee gezellige feesten die we op school gaan vieren. We maken ons op
voor de ontvangst van Sinterklaas en al vrij snel daarna zal de hele
school weer in Kerstsfeer worden omgetoverd. Het is een drukke tijd,
maar ook zeer zeker een gezellige tijd, waarin we dit met de kinderen
vieren. Ook via Schoudercom wordt u op de hoogte gehouden van alle
zaken rondom Sint en Kerst.
Vóór de Kerstdagen verschijnt er geen Nieuwsbrief meer. Ik wil u
daarom nu alvast, namens het hele team, fijne feestdagen en een goed
begin van 2017 wensen.
Op Schoudercom ga ik deze wens tegen die tijd ongetwijfeld nog een
keer herhalen.
Peter Kock

5 DECEMBER
Sinterklaas wordt dit jaar BUITEN verwelkomd! Alle kinderen moeten om
08.30 uur op school zijn!
Ouders zijn welkom om Sinterklaas te begroeten op de speelplaats. Op
het moment dat de kinderen naar binnen gaan, verzoeken wij jullie
vriendelijk, om niet met de kinderen mee naar binnen te lopen! De
kinderen lopen alleen naar binnen met de juf, want wij moeten weer op
tijd in de aula 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 school zorgt voor iets te drinken bij de lunch. De kinderen
mogen om 13.30 uur naar huis.
We gaan er een super dag van maken!! Iedereen veel plezier!!
Werkgroep Sinterklaas

KERSTVIERING
Hierbij alvast een globaal programma voor de kerstviering van
donderdag 22 december 2016.
De viering zal gehouden worden van 17.00 – 19.00 uur op De Kameleon.
De kinderen komen dus ’s middags na de lunchpauze niet op school.
Dit jaar zal er een gezamenlijke viering voor de kinderen zijn in de aula
met aansluitend een kerstdiner. We zouden het weer op prijs stellen als
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de ouders hapjes willen verzorgen, de intekenlijsten zullen daarvoor
weer opgehangen worden bij de klassen. Bij goed weer zal er ook een
kleine optocht met lampionnen gehouden worden op de speelplaats.
Daarnaast worden alle ouders uitgenodigd om aan het eind van de
viering hun kind op te halen in de klas.
Verdere informatie volgt nog via Schoudercom.
De Kerstwerkgroep
VAN DE GROEPEN
Groepen 1 t/m 5
Woensdag 30 november is er in de Leghe Polder een Pietengym voor de
groepen 1 t/m 5. De kinderen mogen zich tijdens de gym verkleden als
Piet. Ze komen dus niet verkleed op school als Piet, maar mogen tijdens
de gym een Pietenpakje aan.
Zijn er vragen, dan horen wij ze graag!
Groep 6-7
Technovium
Op woensdag 23 november zijn wij met de groep naar het Technovium /
TCCN geweest. De foto’s hiervan vindt u op de site en een aantal op
Schoudercom. Ons volgende bezoek zal zijn op 19 april 2017. Zet dit vast
in uw agenda, want ook dan zoeken wij weer ouders die ons willen
vervoeren.
Bapo
Inmiddels zijn de Bapo-dagen van juf Antonette ingegaan. Dit betekent
dat de rest van het schooljaar juf Femke op donderdag en vrijdag voor
de klas staat. Juf Antonette is op maandag tot en met woensdag op
school.
Groep 7
Theorie verkeersexamen
Het theoretisch verkeersexamen is voor beide groepen 7 op donderdag
6 april 2017.
Voortgezet onderwijs
In de aanloop naar de keuze voor het Voortgezet Onderwijs die de
leerlingen in groep 8 moeten gaan maken, is er voor de leerlingen van
groep 7 ook al een mogelijkheid om wat rond te kijken en informatie te
verzamelen over de verschillende scholen in de regio. De scholenmarkt
is op 23 januari, de open dag op 18 februari.
Groep 7-8
We zijn de eerste periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie
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Agenda
November
30 Pietengym gr 1 t/m 5
December
5 Sinterklaasfeest
6 Start schooldag:
10.30 uur
7 en 8 Adviesgesprekken
groep 8
13 Studiemiddag: de
kinderen zijn vrij
16 Bezoek Karl
Kisterschule (gr 8)
22 Kerstviering 17-19 uur
23 12 uur: start
kerstvakantie
Januari 2017
9 Eerste schooldag na de
kerstvakantie
23 Avondmarkt V.O.
(groepen 7 en 8)
Februari
18 Open dag Voortgezet
Onderwijs
(groepen 7 en 8)

heel goed doorgekomen. Er wordt hard gewerkt en het is erg gezellig.
Groep 8 heeft de eerste horde genomen op weg naar het voortgezet
onderwijs. In oktober hebben ze de drempeltoets gemaakt. De
resultaten hiervan worden besproken met de leerlingen en de ouders
tijdens de adviesgesprekken.
Adviesgesprekken groep 8
Deze gesprekken vinden plaats op woensdag 7 en donderdag 8
december. Zoals al beschreven, zowel ouders als leerlingen komen mee
naar het gesprek. De inschrijflijst is inmiddels via Schoudercom
gepubliceerd.
Informatiemarkt voortgezet onderwijs
Maandag 23 januari is er op het Mondial College een avondmarkt van
het voortgezet onderwijs. Alle scholen uit de regio zullen daar aanwezig
zijn. Bij twee scholen naar keuze kunt u die avond informatie krijgen.
Verdere informatie volgt zo snel mogelijk! De open dag is op 18 februari.
Bezoek Karl Kisterschule uit Kleef
Vrijdag 16 december komt een klas van de Karl Kisterschule uit Kleef
een bezoek aan onze school brengen in het kader van de Euregio. Drie
jaar geleden zijn we hiermee begonnen en het jaarlijks bezoek zetten we
dus dit jaar voort. Momenteel zijn we bezig een programma samen te
stellen. Verdere informatie volgt!
Aan het eind van het schooljaar zullen wij een bezoek brengen aan de
school in Kleef!

