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We zijn weer goed gestart!

Voor u ziet u de eerste Nieuwsbrief van schooljaar 2016-2017. Ook al
vindt er steeds meer communicatie via Schoudercom plaats, we blijven
u ook dit jaar informeren middels deze Nieuwsbrief.
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De eerste schooldag op 29 augustus lijkt al weer lang geleden. Zowel de
leerkrachten als de leerlingen hebben het ritme op school dan ook wel
weer te pakken. Er wordt in alle rust hard gewerkt en dat geeft een prettige sfeer die ook voelbaar is als je de school binnenstapt. Het werken
vanuit onze kernwaarden Vrijheid, Zelfstandigheid en Samenwerken,
zorgt voor een goed klimaat op school waarin leerlingen steeds beter
met elkaar en van elkaar leren.
De eerste periode van acht weken is dan ook omgevlogen. En dat is altijd
een goed teken!
Voorgenomen fusie
Het lijkt misschien wat stil rondom de voorgenomen fusie. Achter de
schermen is echter hard gewerkt en veel overleg gepleegd. Er zijn stappen gezet en de voorgenomen fusie begint langzamerhand wat meer
vorm te krijgen.
Binnenkort zult u uitgebreid geïnformeerd worden over de vorderingen
die gemaakt zijn. Tot die tijd vraag ik u om nog even geduld te hebben.
Kinderboekenweek met thema: ‘Voor altijd jong’
We kunnen terugkijken op een geslaagde Kinderboekenweek met veel
extra lees-activiteiten. Hoogtepunt van de Boekenweek was toch wel de
komst van zo’n honderd opa’s en oma’s op onze school. Het was een
gezellige drukte in de gangen en in de klassen.
Veel grootouders hebben zich verbaasd over de digiborden, de instructie
op drie niveaus of over de zelfstandigheid van de kinderen. De zin: ‘Er is
wel een hoop veranderd zeg’, werd dan ook vaak gehoord.
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Afgelopen donderdag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten in de
aula. Alle groepen hebben een optreden verzorgd over, hoe kan het ook
anders, … opa’s en oma’s!
Schoudercom app
Ons communicatieplatform beschikt sinds kort over een echte app. De
SchouderCom App is beschikbaar voor iOS en Android en is al te vinden
in Apple App Store en Google Play Store. Voordelen van de App boven
de tot nu toe gebruikte web-app voor smartphones zijn:
• Push notificaties. De app-icon toont altijd het aantal notificaties. Gebruikers kunnen per item-type kiezen (Bericht, Nieuwsbericht, Blog etc)
of ze ook een melding willen (popup/alert met de titel) en een geluid
willen horen. Notificaties voor berichten die als Urgent zijn aangemerkt
door de verzender worden altijd met melding en geluid onder de aandacht gebracht.
• Gebruikers blijven ingelogd. Gebruikers hoeven niet elke 4 weken opnieuw in de app in te loggen.
• (voor leerkrachten) Meerdere foto's selecteren in Android. In de fotogalerijen kunnen nu ook Android-gebruikers meerdere foto's tegelijk
selecteren en uploaden.
Onze leerkrachten hebben de app inmiddels in gebruik genomen. Er
doen zich soms nog wat problemen voor met in- en uitloggen, maar
vooral de Push-notificaties blijken erg prettig.
De huidige web-app blijft overigens gewoon te gebruiken.
Protocol Sociale Media
Sociale media vormen inmiddels een onlosmakelijk deel van onze samenleving en leefomgeving. Ook als school zijn wij actief op sociale media met bijvoorbeeld onze facebook-pagina. We delen foto’s of filmpjes
en weten vaak op ons gevoel wel wat wenselijk of juist niet wenselijk is.
In een tijd waarin sociale media een steeds grotere rol speelt, willen we
hier echter wat bewuster mee omgaan.
In het protocol ‘Sociale Media’ zijn daarom door de werkgroep Communicatie richtlijnen vastgelegd voor het gebruik van deze nieuwe media.
Richtlijnen voor leerkrachten, stagiaires en medewerkers. Maar ook voor
ouders, omdat ook zij steeds vaker school-gerelateerde foto’s of filmpjes
delen via sociale media.
De richtlijnen in dit protocol vallen allemaal in de categorie: Gebruik sociale media met je gezonde verstand.
Op het moment is er geen directe aanleiding voor het opstellen van dit
protocol. Maar de richtlijnen in het protocol bieden houvast voor het
geval dit in de toekomst ooit nodig mocht zijn.
Het protocol sociale media is te vinden op de website van onze school.
Mocht u vragen hebben over dit protocol, neem dan gerust contact op.
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SINTERKLAAS
Onze school volgt ook dit jaar weer alle perikelen van Sint en zijn Pieten
in het Sinterklaasjournaal. Kijk vanaf 9 november a.s. naar de tv. Daar is
elke dag om 18.00 uur bij Zappelin (NPO 3) dit Sinterklaasjournaal te
zien. De intocht van Sint en zijn Pieten is zaterdag 12 november om
12.00 uur, wederom op NPO 3.
Op maandag 5 december komt Sinterklaas en zijn gevolg op De Kameleon. De kinderen hebben die dag school vanaf 8.30 uur – 13.30 uur. Alle
kinderen blijven dus tussen de middag op school. De kinderen in de
groepen 1 t/m 5 krijgen allemaal een cadeautje en in de groepen 6 t/m 8
wordt met surprises gewerkt.
Op dinsdag 6 december begint de school om 10.30 uur. Wij houden u op
de hoogte. Veel plezier…!

BEUNINGEN SAMEN IN BEWEGING
We zijn nu een aantal weken bezig met het geven van de bewegingsonderwijslessen. We hebben een hele fijne start gemaakt. We hebben in de
nationale sportweek extra activiteiten georganiseerd en andere organisaties ook: Het Dijkmagazijn had ‘speel je groen en blauw in de uiterwaarden’ georganiseerd voor kinderen t/m groep 4. Er zijn een aantal
klassen gaan paardrijden bij de manege in Beuningen en ook in Ewijk.
Zen4you heeft een les Kung Fu Panda gegeven aan groep 3 en 4. Shin Sei
Ryu heeft gastlessen van de Ninja school verzorgd in de Leghe Polder. En
er zijn klassen geweest kickboksen bij House of Boxing. Wat we zeker
niet mogen vergeten te vertellen is over het Rope-skipping op het Julianaplein. Daar hebben 550 kinderen op muziek touwtje gesprongen.
Achteraf hebben ze een gezonde traktatie gekregen van lunchroom Bijzonder. Een aantal klassen heeft meegedaan met de sportieve challenge
waarbij leuke prijzen gewonnen konden worden. Groep 8 van de Reuzepas heeft kaartjes voor een wedstrijd van NEC gewonnen, groep 5-6 van
de Wegwijzer mag gaan zwemmen en groep 6a van de Dromedaris mag
gaan bowlen. Gefeliciteerd allen met jullie prijs!
Stagiaires
We hebben een ROC-student, die bij ons stage loopt, aan jullie voor te
stellen: Sam. Sam geeft op woensdag les aan de groepen 3-4, 4-5 en 6-7:
Mijn naam is Sam Niland en ik ben 21 jaar oud. Op dit moment zit ik in
mijn 3de leerjaar van mijn opleiding: Sport en Bewegen (BOS) in Nijmegen. Dit jaar loop ik stage in Beuningen bij Judith en verzorg ik gymlessen
voor scholieren van verschillende basisscholen in de gemeente Beuningen. Ook zal ik aanwezig zijn bij de tussen-schoolse-opvang van de Peppel en geef ik sportactiviteiten op het schoolplein.
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Ik kijk er erg naar uit om dit jaar te starten met mijn nieuwe stage. Mijn
doel is om dit jaar veel ervaring op te doen en een positieve bijdrage te
leveren aan sportactiviteiten in Beuningen. Uiteindelijk is het belangrijkste dat de kinderen veel plezier hebben gehad met het sporten, want
sporten is natuurlijk het allerleukste wat er is!
Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten van Beuningen samen in
beweging, like dan onze Facebook-pagina en meldt u aan voor onze
nieuwsbrief door te mailen naar beuningensameninbeweging@outlook.com.
Met sportieve groet,
Buurtsportcoaches Sport en Onderwijs
Judith de Backer jdebacker.bscbeuningen@gmail.com
Esther Timmermans etimmermans.bscbeuningen@gmail.com
www.beuningen.nl/sameninbeweging

AFSCHEID
Beste allemaal,
De tijd is voorbij gevlogen, mijn afstudeerstage zit er op. Ik kijk terug op
een hele leerzame stage. Het was een jaar met veel leermomenten en
waardevolle herinneringen. Ik heb super veel zin om straks voor de klas
te staan en aan de slag te gaan met alle dingen die ik de afgelopen jaren
heb geleerd.
Behalve natuurlijk mijn mentor Helen te bedanken voor alles wat zij mij
geleerd heeft, bedank ik ook alle andere leerkrachten, ouders en leerlingen voor deze fijne periode hier op school!
Hoewel ik nu mijn vleugels uit zal gaan slaan, zien jullie mij vast nog wel
eens door de gangen wandelen.
Groetjes Milou

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 3-4 en 4-5!
Groep 4-5 gaat woensdag 2 november a.s. naar Technovium! Donderdag
3 november gaat groep 3-4 naar Technovium! Verdere informatie volgt
op SchouderCom.
De juffen van de groepen 3-4 en 4-5 vieren de verjaardag samen op
woensdag 9 november a.s.! We kunnen wel verklappen dat alle kinderen
die dag hun gymspullen mee moeten nemen. Via SchouderCom ontvangt
u verdere informatie! Het wordt een sportieve en feestelijke dag met vijf
juffen (dus inclusief juf Nele) en alle kinderen!
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Agenda
November
2 Groep 4-5 Technovium
3 Groep 3-4 Technovium
9 Juffenverjaardag in
gr 3-4 en 4-5
9 - Sinterklaasjournaal
16 Creatieve ochtend
30 Geen gymles voor
groep 6-7
December
5 Sinterklaas bezoekt De
Kameleon

Groep 6-7
Na de herfstvakantie gaan we voortaan fietsend van de sporthal naar
school. Dit betekent dat alle kinderen ’s ochtends met de fiets naar De
Tinnegieter moeten komen. Eerder is dit ook al met u gecommuniceerd
via Schoudercom. U heeft inmiddels gemerkt dat meneer Kees de gymlessen geeft. Juf Antonette verzorgt dan de handvaardigheidslessen voor
groep 7-8.
Op woensdag 30 november gaat de gymles van groep 6-7 niet door. Er
gaan geruchten dat er op die dag Pieten in de zaal moeten oefenen. De
tijd is om die reden aan de onderbouw gegeven.
Vanaf week 47 gaat juf Antonette haar Bapo-dagen opnemen. Dit betekent dat vanaf die week juf Femke op de donderdagen en de vrijdagen in
de groep staat.

