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De eerste periode van het schooljaar zit er al weer
op. Hopelijk heeft iedereen een hele fijne
herfstvakantie gehad en zit iedereen weer vol met
positieve energie om het beste uit zichzelf te kunnen
halen. Het team van De Reuzepas heeft er in iedere
geval weer zin in.
Voor de vakantie hebben we de Kinderboekenweek
afgesloten. Bij deze willen we alle ouders die mee
hebben gedaan met de ‘Bruna –actie’ hartelijk
bedanken. Ouders die een boek tijdens de
Kinderboekenweek bij de Bruna kochten, konden de
bon inleveren op school. Astrid heeft daarvan in de
vakantie voor 60 euro boeken kunnen kopen. Op de
foto ziet u deze nieuwe aanwinsten. We zijn er erg
blij mee!

Binnenkort
8 november
Ondersteuningsteam
………………………………………………………………………………….
9 november
Crea-ochtend onderbouw
……………………………………………………………………………….
10 november
GMR vergadering
Jaarvergadering ouderraad (zie uitnodiging)
………………………………………………………………………….
16 november
Reuze-Draai-Door Show voor groep 1-2B, 4 en 7,
aanvang 11.30 uur. Ouders van betrokken groepen
zijn van harte uitgenodigd.

Naast bovenstaande boeken heeft Ilse ook weer een
aantal boeken aangeschaft vanuit het potje “Jan
Linders Fonds”. Zie onderstaande foto.

Nieuw op school
Wij verwelkomen op school:
- Daan Bedeke in groep 1A.
- Loïs Floris in groep 1B.
- Elene Verploegen en Teun Verploegen in
groep 1C.
We wensen hen een hele fijne, leerzame tijd toe op
De Reuzepas!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag
16 november a.s.
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Communicatie:
Dinsdag 18 oktober hebben we ouders uitgenodigd
om mee te denken over communicatie. Eén ouder
heeft van deze kans gebruik gemaakt en met ons
meegedacht over de communicatie met en naar
ouders. Ondanks de geringe opkomst zijn we zeker
tevreden over deze bijeenkomst. We hebben zinvolle
en bruikbare tips gekregen.

-

Communicatie. Wat vinden we belangrijk in
het team als we het hebben over
communicatie binnen het team en met
ouders.

Ten slotte:
We gaan een gezellige tijd tegemoet. De
voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn al in
volle gang en ook Kerstmis komt dichterbij. Laten we
met z’n allen er een fijne tijd van maken. Samen op
stap naar het einde van het kalenderjaar!

Nieuwe methode voor wereldoriëntatie:
(aardrijkskunde en geschiedenis). De werkgroep heeft
voor de zomervakantie een visie bepaald: waar
vinden we dat een goede methode voor
wereldoriëntatie aan zal moeten voldoen.
Inmiddels heeft de werkgroep een aantal methodes
ingezien en ‘beoordeeld’ aan de hand van deze
criteria. Van de drie methodes die het best bij onze
visie passen, krijgen we deze maand een voorlichting
(één hebben we inmiddels gehad). Wanneer we deze
gehad hebben, maken we een keuze voor twee
methodes waaruit we proeflessen gaan geven.
Uiteindelijk kiezen we dan voor een definitieve
methode. We weten dat de huidige methode
verouderd is, maar we willen tot een goede,
weloverwogen keuze komen zodat we weer een
aantal jaren vooruit kunnen!

Gevraagd: foto-ouders
In de vorige nieuwsbrief hebben we deze oproep
gedaan. Een ouder heeft gereageerd. Hartstikke fijn.
We zijn echter op zoek naar nog minimaal een fotoouder. Vandaar nog een keer de oproep.
Hoe leuk zou het zijn als een van deze ouders met
Sinterklaas al aan de slag zou kunnen gaan!
Wij zijn op zoek naar minimaal 2 ouders met talent
voor het maken van foto’s die het leuk vinden ons te
helpen.
Wat is de bedoeling: u maakt foto’s tijdens speciale
activiteiten zoals Sinterklaas en Kerstmis. Deze foto’s
worden geplaatst op de website van de school. De
data dat u verwacht wordt op school krijgt u in
overleg met de directie. Daarom is het fijn als er
minimaal 2 ouders dit willen gaan doen, dan kunnen
we samen bekijken wie wanneer foto’s komt maken.
Bent u geïnteresseerd en in het bezit van een
fototoestel, graag een mailtje naar info@reuzepas.nl
of het doorgeven aan Henk of Marieke.

Coöperatief leren:
In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen wat
we verstaan onder coöperatief leren en waarom we
dat belangrijk vinden. We hebben inmiddels in het
team een aantal afspraken gemaakt. Deze maand
gaan de leerkrachten allemaal een keer bij een
‘maatje’ in de klas kijken. Zo leren we van elkaar!
Leerlingenraad:
Dit schooljaar zal op De Reuzepas naast een
medezeggenschapsraad en een ouderraad een heuse
leerlingenraad gaan functioneren. Meester Wilbert is
volop bezig met de voorbereidingen hiervoor.
Wordt vervolgd…
Studiedag:
Gisteren heeft het team de eerste studiemiddag van
dit schooljaar gehad. Na de overheerlijke lunch,
gemaakt door Willie, zijn we van start gegaan met
twee onderwerpen:
- Beter omgaan met gedragsproblemen. We
hebben daarbij hulp gehad van Ingrid
Leenders. Zij is Onderwijsondersteuner voor
basisscholen met expertise op het gebied van
gedrag. Aan de hand van een aantal concrete
casussen hebben we handvatten gekregen.

Jaarvergadering ouderraadmedezeggenschapsraad
Wij willen alle ouders uitnodigen voor de
jaarvergadering van de OR/MR op donderdag 10
november.
Aanmelden kan via: ouderraad@reuzepas.nl
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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!

Zichtbaarheid in het verkeer
Ook dit jaar doen we mee aan de actie ‘Helm op Fluo
Top’. Met deze actie promoten we de zichtbaarheid
van jonge kinderen in het verkeer. Op dit moment
zijn we in gesprek met de organisatie om de actie
vorm te gaan geven. In de volgende nieuwsbrief
hopen we u meer hierover te kunnen vertellen.

Stagiairs
Dan hebben we nog een aantal studenten aan
jullie voor te stellen. We hebben dit jaar op
dinsdag en donderdag een tweetal
beweegteams in de gymzaal staan. Deze teams
bestaan uit een beweegmanager ( 3de jaars
student) en 1 of 2 studenten( 1ste jaars) die
begeleid worden door deze manager.

Vrijwilligers
Ook dit schooljaar zijn er weer enkele vrijwilligsters
actief binnen de school:
 Annie Roelofs is op woensdagmorgen op
school en ondersteunt met administratieve
werkzaamheden. Ook zet Annie regelmatig
nieuwe foto’s op de website van de school.
 Ineke de Ruyter verzorgt, net als vorig jaar,
R.T. in de groepen 3, 4 en 5.
 Annie Smits is nieuw bij ons op school, zij
gaat m.i.v. deze week R.T. verzorgen in de
groepen 1-2 en 6, 7 en 8.
Wij zijn erg blij met deze ondersteuning en wensen
hen veel plezier bij ons op school.

We stellen de beweegmanagers alvast aan u
voor:
Mijn Naam is Richard
Mulder, ik kom uit
Apeldoorn en ben 23
jaar oud en ik studeer
aan de Academie
lichamelijke
opvoeding in Nijmegen.
Mijn hobby's zijn voetbal, fitness en
snowboarden en leuke dingen met vrienden
doen. Ik zit nu in het 3e jaar van de 4-jarige
opleiding. Dit jaar ben ik stage gaan lopen als
beweegmanager bij “Beuningen samen in
beweging”. Dit betekent dat ik een aantal
studenten uit het 1e jaar van mijn opleiding
begeleid en beoordeel op hun stage in het
primair onderwijs. Ik loop stage op dinsdag en
donderdag op verschillende locaties en geef
hierbij aan meerdere scholen gymles. Ik heb
veel plezier in lesgeven en hoop dat de
leerlingen ook heel veel plezier zullen krijgen
van mijn gymlessen!

Binnengekomen berichten:

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 is
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 kick boxen
bij house of boxing. Wat we zeker niet mogen
vergeten te vertellen was het rope-skipping op
het Juliana plein. Daar hebben 550 kinderen op
muziek touwtje gesprongen. Achteraf hebben
ze een gezonde traktatie gekregen van
lunchroom Bijzonder. Een aantal klassen heeft

Ik ben Joris de Jong, 21 jaar oud en studeer
ALO aan de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. Deze opleiding heb ik gekozen
omdat ik erg sportief aangelegd ben. Ik ben
mijn hele leven al bezig met sport. Ik kijk sport
en beoefen ook vele verschillende sporten. Op
de middelbare school heb ik altijd veel plezier
gehad met de lessen LO en had ook altijd veel
bewondering voor de leraren hiervan. Na een
paar keer verkeerd gekozen te hebben qua
opleiding heb ik dan uiteindelijk mijn gevoel
gevolgd en ben ik een sportopleiding gaan
doen. Aangezien ik al ervaring had met bijles
geven tijdens de zomerperiode en ik hier veel
plezier aan beleefd heb leek het mij een
logische keuze om aan deze opleiding te
beginnen. Ik zal tot eind januari op dinsdag en
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donderdag les gaan geven onder begeleiding
van buurtsportcoach Esther Timmermans.

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.

Daarnaast zijn er ook nog twee ROC studenten
die stage bij ons lopen op woensdag (en
donderdag):

Met sportieve groet,

Hallo, ik ben Melle Peters 18 jaar oud en ik
woon in Zetten. Zit nu op het ROC te Nijmegen
in leerjaar 2 en volg daar de opleiding Sport en
Bewegen. Daarvoor heb ik Mavo sportklas
gedaan, die ik in 4 jaar heb afgerond. Ik heb 3
jaar les gegeven bij verschillende basisscholen
en sportverenigingen. In mijn vrijetijd doe ik
aan Fitness, kickboksen en gitaar spelen. Nu ga
ik op woensdag en donderdag stage lopen Bij
Esther Timmermans (buurtsportcoach
onderwijs en sport Beuningen), ik hoop een
leuke tijd te hebben en veel ervaring op te
doen.

Buurtsportcoaches Sport en Onderwijs
Judith de Backer
jdebacker.bscbeuningen@gmail.com
Esther Timmermans
etimmermans.bscbeuningen@gmail.com
www.beuningen.nl/sameninbeweging

Sint Maarten Lampionoptocht
Op vrijdag 11 november organiseren
vrijwilligers alweer voor de vierde keer een Sint
Maarten lampionoptocht tussen 18.00 uur en
20.00 uur voor alle kinderen uit de groepen 1
t/m 5 van basisschool de Reuzepas. Tijdens de
tocht door Ewijk mag je aanbellen bij de huizen
die op jouw route staan aangegeven. Deze
buurtbewoners vinden het gezellig dat je
langskomt.
Bel aan, zing een Sint Maartenlied ...en dan krijg
je misschien wel iets lekkers!

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 leerjaar 3
(BOS) in Nijmegen. Dit jaar loop ik stage in
Beuningen bij Judith en verzorg ik gymlessen
voor basisschoolscholieren van verschillende
basisscholen in de gemeente Beuningen. Ook
zal ik aanwezig zijn bij de bij tussenschoolse
opvang van de Peppel en geef ik
sportactiviteiten op het schoolplein.

Op woensdag 9 november knutselen we
lampionnen voor de tocht. Hiervoor zoeken we
nog hulpouders.
Aanmelden voor de tocht of voor hulp op de
creaochtend gaat via de website;
http://www.lampionoptochtewijk.jimdo.com
Aanmelden kan tot zondag 5 november en
alléén via de website. Zorg ervoor dat uw
inschrijving op tijd bij ons binnen is om
teleurstelling te voorkomen.

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 kunnen leveren aan
sportactiviteiten in Beuningen, en uiteindelijk is
het belangrijkste dat de kinderen veel plezier
hebben gehad met het sporten want sporten is
natuurlijk het allerleukste wat er is!
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MysteryX: De Junior
Wetenschapsquiz
Zondag 6 november van 12.00 tot 14.00 uur in LUX.
Bezoekers van Mystery X opgelet! Op zondag 6
november is er de grote Junior Wetenschapsquiz. Ben
jij dol op wetenschap en ga je een uitdaging niet uit
de weg? Doe dan mee en meld je aan! Iedereen van 8
- 12 kan zich inschrijven. Ben er snel bij, want vol =
vol!! Houdt de site van Mystery X in de gaten!
Schrijf je in via www.mysteryx.nl en kom samen met
je vrienden naar LUX in Nijmegen.
Kan je niet komen? In januari (18 januari: Plastic
Soep. Hoe ruim je een oceaan op) zijn we er weer en
dan in het Valkhof museum!
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