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Een frisse start
Dit is de eerste Nieuwsbrief van schooljaar 2015 - 2016. Met deze
nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van een aantal belangrijke
zaken.
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Een frisse start met “nieuwe” gezichten
Er is de laatste dagen hard gewerkt om de school startklaar te krijgen.
Iedereen heeft er zin in om er een heel goed schooljaar van te maken. En
ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken.
Voor mij is dit echter een vreemde start van het schooljaar. Ik heb dit
jaar geen eigen klas om in te richten en op te starten. Geen werkboeken
en schriften klaarleggen, want na bijna 25 jaar voor de klas te hebben
gestaan, volg ik Theo van Rossum op als directeur van onze school.
In 1992 ben ik begonnen als jonge leerkracht op ’t Schrijverke in
Beuningen. Sinds de fusie van ’t Schrijverke en de Beundert heb ik als
groepsleerkracht en ict-er op De Kameleon gewerkt. Ik ben dan ook geen
nieuw gezicht op deze school.
Ik heb altijd met veel plezier voor de klas gestaan. Werken met kinderen
is toch iets moois waar je veel voor terug krijgt. Ik zal dat ook zeer zeker
gaan missen. Toch lijkt het directeurschap mij een prachtige, nieuwe
uitdaging. Ik zie het als een kans om in een vertrouwde omgeving,
samen met de mensen waar ik al jaren mee werk, die dingen voort te
zetten en uit te breiden die Theo op onze school in gang gezet heeft.
Wellicht op een iets andere manier, met andere accenten, maar nog
steeds met de bedoeling om van De Kameleon de beste school van
Beuningen te maken. Die weg zijn we ingeslagen en die weg gaan we
voortzetten!
Dit schooljaar zien we ook andere “nieuwe” gezichten op school. Johan
Wolters werkt dit jaar in de groepen 4 en 5/6. Johan heeft jaren op de
Beundert gewerkt en heeft ook de start van De Kameleon meegemaakt.
Ook Johan is dus zeker geen nieuw gezicht op onze school.

>> 7, 8 en 14 september
info-avonden

De Kameleon
Maar dat geldt wel voor Marjolein Duchateau. Zij werkt dit jaar in groep
5/6. Ik ken Marjolein nog van mijn tijd op ’t Schrijverke, maar voor veel
ouders en kinderen is zij een nieuw gezicht. Na jaren op De Peppel en
Klavervier te hebben gewerkt, komt Marjolein het team van onze school
versterken.
Ik wens beide “nieuwe” gezichten een hele fijne tijd op de Kameleon.
We hebben een geweldig team waar deze twee ook zeker hun plek
(weer) in zullen vinden.
Peter Kock
De gouden weken
Een goede schooltijd begint met een leuke sfeer in de klas en betrokken
ouders. In de weken na de zomer vakantie geeft basisschool De
Kameleon daarom extra aandacht aan groepsvorming en oudercontact.
Dit zijn de Gouden Weken.
Waarom Gouden Weken?
De eerste weken van het schooljaar zijn belangrijk voor een groep. Als
meteen een goede sfeer ontstaat, is dat prettig voor leerlingen,
leerkrachten en ouders. Het is de basis voor een fijn schooljaar én voor
avontuurlijk passend onderwijs. De Gouden Weken methode helpt
hierbij. Alle leerkrachten werken met een helder stappenplan.
Wat gebeurt er tijdens de Gouden Weken?
De groepen maken positieve groepsregels. Leerlingen doen dit samen
met hun leerkracht. Deze regels hangen in het klaslokaal en worden
regelmatig besproken in de groep. Elke dag doen de groepen ‘energizers’
en hanteren we ‘coöperatieve werkvormen’, dit zijn activiteiten om te
oefenen met samenwerken, luisteren en problemen oplossen. De
leerkracht geeft het goede voorbeeld en leerlingen krijgen
complimenten voor positief gedrag.
Wat zijn de resultaten?
Positieve groepsregels, een goede sfeer op school en betrokken ouders;
dat zijn concrete resultaten van de Gouden Weken. Leerlingen reageren
enthousiast op de energizers en de groepen praten regelmatig over de
samen bedachte regels.
Leerkrachten kunnen met de methode eenvoudig en gestructureerd
werken aan groepsvorming.
Vervolg: de Zilveren Weken.
De Kameleon let natuurlijk het hele jaar op een goede sfeer in de
groepen. Bovendien volgen na de kerstvakantie de Zilveren Weken.
Gedurende twee weken besteden we dan weer extra aandacht aan
groepsvorming.
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Dit gebeurt opnieuw met energizers en coöperatieve werkvormen. Zo
werken we samen aan een fijn schooljaar!
Informatieavonden
Wij vinden het belangrijk dat u zich als ouders betrokken voelt bij het
onderwijs aan uw kind(eren) op onze school. Daarom organiseren we
aan het begin van het schooljaar voor elke groep een informatieavond
om u te vertellen wat er dit schooljaar inhoudelijk aan de kinderen
wordt aangeboden, hoe we dat doen en wat er dit jaar wellicht anders
gebeurt dan in voorgaande jaren.
Zo’n avond is een goede gelegenheid om (nader) kennis te maken met
de leerkracht van uw kind en met de andere ouders.
De opzet van deze informatieavonden is voor alle groepen als volgt:
19.30 uur:
- Aanvang in de klas van uw kind.
19.30 uur- 20.15 uur:
- Uitleg over de vakken en werkwijze in de
groep, algemene informatie over praktische
zaken en gelegenheid om vragen te stellen.
20.30 uur:
- Afsluiting.
Deze informatieavonden zijn op:
- Maandag 7 september:
de groepen 1/2, 4 en 5/6
- Dinsdag 8 september:
de groepen 3 en 6/7
- Maandag 14 september: groep 8
Papier en digitaal
We hebben er voor gekozen om deze eerste Nieuwsbrief van dit
schooljaar op papier te verspreiden. Hiermee weten we zeker dat we
ook alle nieuwe ouders, die zich wellicht nog niet hebben aangemeld via
onze website voor de digitale nieuwsbrief, kunnen bereiken.
Toekomstige nieuwsbrieven zullen weer digitaal verstuurd worden zoals
u dat van ons gewend bent. Ook op onze website zijn de Nieuwsbrieven
uiteraard nog steeds te vinden.
Toch gaat er in de komende periode wel wat veranderen op het gebied
van communicatie. We gaan op school de overstap maken van Klasbord
naar Schoudercom (school-ouder-communicatie).
In alle groepen is het afgelopen jaar gewerkt met de app Klasbord. Veel
ouders zijn hier lid van en ontvangen via deze app informatie en foto’s
over de klas van hun kind(eren). Een prima vorm van communicatie waar
ouders en leerkrachten erg enthousiast over zijn.
De (web)app Schoudercom gaat een stap verder. Schoudercom voorziet
in een weblog per klas, de jaarkalender, emailgroepen, het delen van
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Agenda
September
7 Info-avond groepen
1/2, 4 en 5/6
8 Info-avond groepen 3
en 6/7
14 Info-avond groep 8
17 Studiemiddag (de
kinderen zijn dan vrij!)

documenten en nog veel meer.
Schoudercom gaat er voor zorgen dat er straks geen papieren brieven
meer mee naar huis gaan. Dit heeft voordelen, want het geeft de school
veel gemak, het scheelt in onze kosten en het is ook nog eens beter voor
het milieu.
De huidige groep 8 maakt al gebruik van Schoudercom door de pilot die
vorig schooljaar gestart is. Alle andere groepen gaan dit schooljaar de
overstap maken. Tot die tijd blijft de app klasbord in elk geval nog
gewoon in gebruik. We houden u op de hoogte.
Buurtsportcoach
In het kader van professionele gymlessen op school zullen de gymlessen
op woensdagochtend dit jaar verzorgd worden door Judith Backer. Zij
geeft op deze ochtend de gymlessen aan de groepen 4, 5-6 en 6-7. We
zijn erg blij met zo’n professionele kracht die ons bewegingsonderwijs
een flinke boost kan geven. Hieronder stelt Judith zichzelf even voor.
“Mijn naam is Judith de Backer ik ben 40 jaar en ben werkzaam als
buurtsportcoach onderwijs en sport in de gemeente Beuningen. Sinds
2007 woon ik in Beuningen, al 8 jaar met veel plezier. Na het CIOS in
Arnhem heb ik de ALO in Amsterdam afgrond en heb ik al vele jaren
bewegingsonderwijs gegeven op de basisschool. Vanaf augustus ga ik
samen met mijn collega Esther Timmermans de bewegingslessen op de
scholen van de gemeente Beuningen verzorgen en met andere
buurtcoaches gaan we de verbindende schakel vormen tussen scholen
en sportaanbieders.
De eerste kennismaking met de kinderen is in de gymzaal en daar heb ik
ontzettend veel zin in. Ik hoop er een heel fijn jaar samen met de
kinderen van te maken. Mijn missie is de kinderen een goede basis en
veel in plezier in het bewegen te laten ervaren.
Heeft u vragen over de bewegingslessen of suggesties op gebied van
sport en bewegen neem dan gerust contact met me op via onderstaand
emailadres.
Met sportieve groet,
Judith de Backer”
Gelderse Sport Federatie
Jdebacker.bscbeuningen@gmail.com

