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Schoudercom
We hebben een vliegende start gemaakt met Schoudercom. In de
eerste twee dagen na de uitnodigingen hebben al ruim 100 ouders een
account aangemaakt op ons nieuwe communicatieplatform. Een
geweldige respons!
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We hopen de resterende ouders binnenkort ook op Schoudercom te
zien, dan zijn we daarna verlost van alle papieren communicatie.
Deze nieuwsbrief is dan ook verspreid via Schoudercom (en voor ouders
zonder Schoudercom-account nog op de ouderwetse manier). Uiteraard
worden nieuwsbrieven ook nog gepubliceerd op onze website.
Telefoon- en noodnummers in Schoudercom
Veel ouders hebben bij het maken van hun account geen
telefoonnummer(s) opgegeven. Dit was ook niet noodzakelijk, het was
een mogelijkheid.
In de toekomst gaan we wellicht de telefoon- en noodnummers via
Schoudercom gebruiken en bijhouden. Voorlopig blijven we echter de
zgn. bereikbaarheidsklapper gebruiken. Hierin staat een up-to-date
overzicht van de telefoon- en noodnummers van alle leerlingen.
Wilt u wijzigingen in uw telefoonnummer(s) dan ook blijven doorgeven
aan school, dan houden wij de bereikbaarheidsklapper op orde.
Een wijziging doorgeven kan uiteraard wèl via een bericht in
Schoudercom……..:-)
Traktaties
Trakteren op je verjaardag hoort erbij. Even in de belangstelling staan en
met gepaste trots je traktatie uitdelen. Dat moet zeker blijven.
Het liefst zien we dat kinderen gezond trakteren, maar we snappen best
dat veel kinderen het leuk vinden om iets “snoeperigs” uit te delen.
De laatste tijd zien we echter steeds vaker dat traktaties groter worden
en soms uit meerdere items bestaan. Dit vinden wij geen goede
ontwikkeling, omdat het niet gezond is en omdat we niet willen dat er
een nieuwe norm ontstaat van meerdere dingen trakteren.
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Daarom nog weer eens wat richtlijnen voor een goede traktatie:
- Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is.
Grote hoeveelheden traktaties zijn ongewenst omdat de traktaties dan
vaak teveel suiker, zout en/of vet bevatten. Bovendien remmen grote
hoeveelheden ook de eetlust voor de lunch.
Een traktatie is een extraatje en mag daarom niet te groot zijn.
- Kies bij voorkeur een gezonde traktatie.
Een gezonde traktaties is een traktatie waar niet teveel vet en suiker in
zit. Trakteer op ‘verstandig snoep’ bijvoorbeeld popcorn. Lekker en
gezond zijn bijvoorbeeld fruit, groente (worteltjes, reepjes paprika),
pepsels, rijstwafels en soepstengels.
- Denk ook eens aan niet eetbare traktaties.
Een traktatie hoeft niet altijd iets eetbaars te zijn. Je kunt kinderen
(zeker in de onderbouw) blij maken met bijvoorbeeld een stuiterbal,
stickers of bellenblaas. Het gaat er vooral om dat de traktatie er leuk uit
ziet.
- Geef de leerkrachten dezelfde traktatie als de kinderen.
In de praktijk komt het nog wel eens voor dat de kinderen een prikker
met fruit krijgen en de leerkrachten een reep chocolade. Maak voor de
leerkrachten geen uitzondering en geef ze dezelfde traktatie als de
kinderen.
Kijk voor meer ideeën ook eens op http://www.gezondtrakteren.nl/
Sportfeitjes september
Het schooljaar is nog jong, maar er zijn al veel mooie momenten
geweest in de gymzaal. De afgelopen weken hebben we al veel
enthousiaste en fanatieke kinderen gezien!
De namen van alle kinderen hebben we helaas nog lang niet allemaal
onder de knie.…
Er zijn al veel spellen gespeeld. Sommige nieuwe spellen, maar ook
oude bekende. Als de gymzaal vol gebouwd staat met toestellen
vliegen je de leukste opmerkingen om je oren; van Woh! tot Yes
apenkooi! En aan het einde van de les blijkt de tijd altijd weer te kort.
Fijn, deze blije gezichten en fanatieke kinderen! Over het algemeen
denken alle kinderen aan hun gymspullen, maar wat zou het fijn zijn als
dat iedereen lukt en vergeet daarbij niet je gymschoenen in je tas te
stoppen.
Wellicht is het al opgemerkt in de krant, maar we zijn actief bezig de
verbinding te leggen tussen sportverenigingen en onderwijs en wel door
middel van het project 'Beuningen samen in beweging op school'. Het
idee van het project ‘Beuningen samen in beweging op school’ is dat
sportverenigingen zichzelf kunnen presenteren tijdens de gymlessen op
de basisscholen. Dit kan d.m.v. het geven van één of meerdere
introductielessen tijdens de gymlessen op de scholen, door een
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vrijwilliger of professional van de vereniging. Wij hopen dat er veel
aanmeldingen komen en dat we op deze wijze de kinderen kunnen laten
proeven meerdere activiteiten. Dit is een breed project, dus niet alleen
voor de kinderen die les hebben van de buurtsportcoach. De eerste
clinics waren tussen 5 oktober t/m 16 oktober. Een aantal klassen
danste met Peter Dehing Dance Studios. De kinderen hebben met veel
plezier gedanst!
Met sportieve groet, buurtsportcoaches Sport en Onderwijs
Judith de Bakker jdebacker.bscbeuningen@gmail.com
Esther Timmermans etimmermans.bscbeuningen@gmail.com
www.beuningen.nl/sameninbeweging

Veilige leer-en leefomgeving
Mijn naam is Suzanne Jongen en ik ben studente aan de Master Special
Educational Needs. Tot en met december zal ik op dinsdag stage lopen
op basisschool De Kameleon. Mijn werkzaamheden zijn gericht op het
onderzoeken van een veilige leer-en leefomgeving. We vinden het op
deze school belangrijk dat iedereen zich goed voelt. Daar willen we
samen ons best voor doen. Ik wil de meningen van leerlingen en
leerkrachten omtrent ‘een veilig schoolklimaat’ in kaart brengen.
Vervolgens zal er met groepjes kinderen worden gewerkt om de sfeer op
school te verbeteren en eventueel pestgedrag te verminderen. Hopelijk
kunnen wij er samen voor zorgen dat bassischool de Kameleon een nóg
fijnere plek wordt om te leren!
Groetjes, Suzanne
KAMELE-ON-STAGE!!
De eerste kamele-on-stage komt er aan!
Woensdag 11 november van 10.30 -12.00 uur is het weer tijd voor dans,
show en muziek.
Wil je optreden met een leuk liedje, een dans, toneelstukje, een act of
iets dergelijks, meld je dan snel aan bij je eigen juf of meneer.
Want vol is vol!

VAN DE GROEPEN
Groep 1-2
Woensdag 11 november komt Romy Koopmans stage lopen in groep 1-2.
Zij zit in het eerste jaar van de PABO en komt tot het einde van het
schooljaar op woensdag en donderdag. We wensen haar veel succes!
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Agenda
Oktober
19 Startbijeenkomst
onderzoeksjaar
24 t/m 1 nov
Herfstvakantie
November
2 Drempeltoets groep 8
3 Spreekuuravond
11 Kamele-on-stage
14 Intocht Sinterklaas in
Nederland (in Meppel)
29 Nieuwsbrief nr 26
December
1 Spreekuuravond
4 Sinterklaas bezoekt
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16 Groep 8 naar Junior
Technovium.
Idem 1 feb en 4 april

De wintertijd komt er weer aan! Dus weer warme jassen,
handschoenen, dassen en mutsen…..
Wilt u ze voorzien van naam en de kinderen ook stimuleren om zichzelf
aan te kleden?
Groep 8
We zijn het schooljaar prima gestart! De informatieavond begin dit
schooljaar stond vooral in het teken van het voortgezet onderwijs,
aangezien de leerlingen van groep 8 na dit schooljaar de school gaan
verlaten.
Een eerste stap in dit hele traject is het maken van het Drempelonderzoek. Dit is een toetsinstrument waarbij de opgaven steeds lastiger
worden (de drempel wordt steeds hoger) en waar ze getoetst worden op
rekenen, woordenschat, begrijpend lezen en spelling. Tevens wordt een
testje voor technisch lezen afgenomen.
Het Drempelonderzoek wordt afgenomen gelijk na de herfstvakantie.
In december zullen de adviesgesprekken plaatsvinden. Met dit advies
kunnen de leerlingen op zoek gaan naar een school voor voortgezet
onderwijs. In een volgende nieuwsbrief en via Schoudercom leest u hoe
en wanneer u dat kunt doen!
De data voor de bezoeken aan het Juniortechnovium in Nijmegen zijn
inmiddels ook bekend. De eerste keer gaan we op woensdag 16
december. We willen graag om half 9 vertrekken en zijn rond 12 uur
weer terug. We zijn afhankelijk van ouders die kunnen en willen rijden,
dus laat het Kees even weten als u mee kunt! De overige data zijn 1
februari en 4 april.

