Nieuwsbrief
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Samen op stap

Agenda
3 november
Crea-ochtend onderbouw

Beste ouders,
Vorige week hebben we op school afscheid
genomen met de kinderen van juf Pleuntje. Zij
start deze week als intern begeleider op
basisschool De Peppel. Pleuntje beschikt over
het diploma voor intern begeleider en het is
haar droom om deze functie volledig uit te
kunnen voeren. Wij missen met haar vertrek
een zeer enthousiaste, betrokken juf met een
duidelijke visie op onderwijs. De afgelopen 1,5
jaar heeft zij op een bewonderingswaardige
manier het onderwijs aan ‘haar’
nieuwkomerskinderen vormgegeven. Wij
wensen Pleuntje heel veel succes maar vooral
heel veel werkplezier toe op De Peppel!
Gelukkig hebben wij in juf Femke (nu al juf van
groep 4) een goede opvolgster voor Pleuntje in
de schakelklas gevonden. Ilse neemt de IBtaken van Pleuntje op de woensdag over. We
wensen Femke heel veel plezier toe in de
schakelklas!
Op 7 november organiseren we voor de eerste
keer een inloopavond, eigenlijk een inloopuur.
U bent van harte welkom om in de klas van uw
kind(eren) te komen kijken tussen 17.00 en
18.00 uur. We doen dit bewust tijdens het
laatste uur van de middag zodat zoveel
mogelijk (werkende) ouders ook kunnen
komen. U mag, gedurende dit uur, in- en
uitlopen wanneer u wilt. Het is niet de
bedoeling om een oudergesprek met de
leerkracht te voeren. Het is wel de bedoeling
om op een ontspannen manier een rondleiding
te krijgen in de klas door uw eigen kind. Hij/zij
laat u zien waarmee hij/zij op school bezig is.
U komt toch ook?

7 november
Inloopavond van 17.00 tot 18.00 uur
9 november
Vergadering leerlingenraad
13 november
Week: ‘kriebels in je buik’
Inloopuurtje voor ouders van 8.45 tot 9.30
uur
14 november
Mad Science op school
15 november
Volgende nieuwsbrief met uitgebreide
informatie vanuit de groepen

Nieuw op school
In groep 1-2 CB verwelkomen we Lotte Peters.
We wensen haar een reuze fijne tijd toe op De
Reuzepas.
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Samen op stap, vervolg
In de week van 13 november wordt in iedere groep aandacht besteed aan relationele en
seksuele ontwikkeling. Vorig schooljaar zijn we hiermee gestart. We hebben toen in
samenwerking met de GGD een ouderavond georganiseerd om u hierover te informeren. We
gebruiken voor deze lessen het digitale lesprogramma ‘kriebels in je buik’. Tijdens de week van
de lentekriebels, in maart vorig schooljaar, hebben we het eerste thema ‘lichamelijke
ontwikkeling en zelfbeeld’ behandeld. Tijdens de evaluatie in het team hebben we besloten door
te gaan met dit lespakket en er vanaf dit schooljaar twee keer gedurende een week aandacht
aan te besteden. In de week van 13 november wordt in iedere groep het thema ‘voortplanting
en gezinsvorming’ behandeld.
Tijdens de informatieavond vorig schooljaar hebben we uiteraard besproken waarom we het als
team belangrijk vinden om een bijdrage te leveren aan de relationele en seksuele vorming van
kinderen. We zetten het nog even op een rijtje:
- Het sluit aan bij de seksuele ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.
- Het draagt bij aan persoonlijke groei en een positieve seksualiteitsbeleving.
- Het bevordert het welzijn, de seksuele gezondheid en weerbaarheid van kinderen.
- Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben vragen over seksualiteit. Zij hebben recht op de juiste
informatie.
- Kinderen hebben behoefte aan een duidelijk kader, zodat ze positieve waarden en normen
kunnen ontwikkelen met respect voor diversiteit.
- De seksuele opvoeding thuis is niet altijd voldoende of toereikend en de invloed van andere
bronnen zoals leeftijdsgenootjes of media is groot.
Relationele en seksuele vorming sluit aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs. Scholen zijn
verplicht hier aandacht aan te besteden.
Op de website: www.weekvandelentekriebels.nl staat het kopje ouders. Daar kunt u meer over
de methode lezen. Voor specifieke vragen over de lessen van uw kind, kunt u bij de leerkracht
van uw kind terecht.
Samen op stap, dat doen we niet alleen op school zelf, maar ook met onze partners binnen het
MFA. Zoals we u eerder hebben verteld, zijn we op weg naar IKC-vorming op alle Beuningse
scholen. Samen met onze primaire onderwijspartners (KION, Peuterspeelzaal en de Driestroom)
bekijken we hoe we de samenwerking kunnen versterken. Samen zoeken we naar de
meerwaarde van deze samenwerking voor de kinderen, de ouders en de medewerkers. In het
opgestelde visiedocument hebben we beschreven de samenwerking te zoeken op vier thema’s:
- De doorgaande lijn
- Samenwerking en uitwisseling van expertise
- Een pedagogisch fundament
- Ouderparticipatie
Afgelopen donderdagavond hebben we een avond voor de medewerkers georganiseerd. Job van
Velzen heeft ons daarbij begeleid. Job begeleidt het hele IKC-traject vanaf de start in opdracht
van de gemeente Beuningen.
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Samen op stap, vervolg
Allereerst hebben we, d.m.v. een leuke werkvorm, kennis met elkaar gemaakt. Vervolgens hebben
alle medewerkers in groepjes gesproken over de vier thema’s. Aan het eind van de avond heeft het
MT veel input gekregen vanuit deze groepjes om verder mee aan de slag te kunnen. De bedoeling is
nu dat verschillende werkgroepen met een aantal praktische zaken aan de slag gaan.
We houden u op de hoogte!

Bouw!
Goed kunnen lezen en schrijven is van grote waarde in onze kennismaatschappij. Toch verlaat een
kwart van de leerlingen in Nederland de basisschool met een leesachterstand van twee jaar of
meer.
In samenwerking met de gemeente Beuningen heeft stichting Oeverwal, dus ook De Reuzepas, het
programma BOUW! aangeschaft. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het programma,
mits consequent gebruikt, echt werkt en leesproblemen helpt voorkomen bij risicoleerlingen in
groep 2 t/m 4.
BOUW! Is een computerprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op
problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief
ondersteund door tutors. Een tutor is iemand die de kinderen begeleidt bij het programma. Dit
kunnen ouders zijn, opa’s en oma’s, oudere leerlingen, vrijwilligers of klassenassistenten.
Het is een intensief programma waarmee de kinderen anderhalf tot 2 jaar 4 x per week
moeten werken. Wij verzorgen 2 sessies op school en de andere 2 moeten thuis worden
uitgevoerd.
Welke kinderen komen in aanmerking? Risicoleerlingen zijn leerlingen die in groep 2 of aan het
begin van groep 3 laag scoren op de screening beginnende geletterdheid en/of de
herfstsignalering, waar dyslexie in de familie zit of leerlingen waarbij het automatiseren van het
lezen moeizaam gaat (groep 3-4).
Wij zijn na de herfstvakantie gestart met het programma BOUW! voor een aantal leerlingen in de
groepen 3 en 4 en starten in januari met leerlingen in groep 2. Ouders van betreffende leerlingen
krijgen een persoonlijk bericht van de leerkrachten.
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Experimenteren met de
gekke professoren van
Mad Science!

Mediatoren
Zoals u weet zijn we al sinds 6 jaar een
vreedzame school.
Gedurende deze jaren hebben de kinderen in
de lessen o.a. geleerd dat we:
•Bij elkaar horen
•Er onderlinge verschillen zijn
•Verschillen gerespecteerd moeten worden
•Verschillen tussen pesten en plagen
•Wat een conflict is, en hoe je op een conflict
kunt reageren
•Hoe we naar elkaar luisteren
•Hoe we gevoelens herkennen en benoemen
Nu zijn we op het punt beland dat kinderen
ook in de conflicthantering
verantwoordelijkheid leren dragen voor de
oplossingen.
Hoe ziet dit eruit?
De kinderen van de groepen 7 en 8 mogen
solliciteren naar de functie van mediator.
Uit de sollicitanten worden 10 kinderen
gekozen. Deze kinderen krijgen onder
schooltijd een opleiding tot mediator. Deze
opleiding duurt 3x anderhalf uur op de
donderdagmiddag en wordt afgesloten met
een feestelijke diploma-uitreiking.
D.m.v. een rooster worden de mediatoren in
2-tallen 1x per week ingezet om te
bemiddelen bij een eventueel conflict in de
kleine pauze.
Indien er geen oplossing gevonden wordt
door middel van mediatie zal de leerkracht
arbitreren.
De opleidingsuren vallen op: 26 oktober, 2 en
9 november. De diploma-uitreiking zal
plaatsvinden op 16 november om 14.45 uur.
Hiervoor zijn alle ouders en grootouders van
de kinderen van De Reuzepas uitgenodigd.
We hopen op een feestelijke diplomauitreiking, waarbij de gediplomeerden in de
bloemetjes zullen worden gezet!

Op dinsdag 14 november komt Mad Science een
spannende wetenschap- & techniekshow
verzorgen op basisschool De Reuzepas te Ewijk!
Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich
inschrijven voor de naschoolse wetenschap- &
techniekcursus.
De kinderen gaan 6 bijeenkomsten aan de slag
met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de
belevingswereld van de kinderen en stimuleren
een onderzoekende leerhouding.
Voor de groepen 1 t/m 3; Ben je gek op dieren,
hou je van het strand en gebruik je hierbij al jou
zintuigen? Dan zijn deze Mad Science lessen echt
iets voor jou!
Voor de groepen 4 t/m 8; Leer alles over het
laboratorium, moleculen en maak chemische
reacties. Daarnaast ga je op ontdekkingstocht
door de ruimte, leer alles over ruimtetechnologie
en lanceer een raket!
Kinderen krijgen op deze manier een positieve
kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter
hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn
immers belangrijke vaardigheden, voor nu en
later. Na iedere les krijgen de kinderen een
pakketje en informatie mee naar huis om thuis
verder te leren en te experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de
school.
Data van de cursus voor groep 1 t/m 8:
Woensdag 10-01-2018
Woensdag 17-01-2018
Woensdag 24-01-2018
Woensdag 31-01-2018
Woensdag 07-02-2018
Woensdag 21-02-2018
Tijdstip: 12:45 uur tot 13:45 uur
Inschrijven kan tot 30 november via
http://nederland.madscience.org
Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij!
De kosten zijn voor 6 lessen: € 69,50 per kind.
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Lampionnenoptocht
Op zaterdag 11 november organiseren we alweer voor de vijfde keer een Sint Maarten
lampiontocht tussen 18.00 uur en 20.00 uur voor alle kinderen (groep 1 t/m 5) uit Ewijk. 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 wel iets lekkers!
Vraag je vriendjes, broertje(s) of zusje(s) ook mee en loop in een groepje de route samen met je
papa, mama, opa of oma!
Deelname is gratis. Let op: om mee te lopen moet je je eerst aanmelden via de website! Aanmelden
kan tot woensdag 8 november 18.00 uur en alléén via de website. Zorg ervoor dat uw inschrijving
op tijd bij ons binnen is! https://lampionoptochtewijk.jimdo.com/kinderen-aanmelden/

Zitverhogers
Geregeld worden kinderen tijdens schooltijd met auto’s vervoerd om op excursie te gaan. Graag
zetten we voor u nog eens de regels op een rijtje.
Omdat gordels voor kleine kinderen niet veilig zijn, zijn kinderen kleiner dan 1.35 meter verplicht
om op een goedgekeurd kinderzitje te zitten. Zitverhogers zijn bij uitjes van school niet verplicht
zijn, maar:
- Dit betreft alleen als de kinderen in andermans auto meerijden. Dus een van de
inzittende kinderen mag geen kind van de bestuurder zijn.
- Kinderen mogen alleen achterin in de gordel vervoerd worden en niet op de voorstoel.
- Alleen een beperkte afstand.
Ondanks deze uitzonderingen, willen wij u dringend adviseren een zitverhoger voor uw kind mee
te geven wanneer uw kind op excursie gaat. Het gaat tenslotte om de veiligheid van uw kind.
Wij hopen op uw medewerking en begrip.

Leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad is voor de eerste keer bij elkaar geweest. In dat overleg hebben we
onszelf eerst aan elkaar voorgesteld en de verschillende taken verdeeld. Zo is Max de Waal uit groep
8 de nieuwe voorzitter en heeft Jaylynn de Jong de rol van secretaris op zich genomen. In de
volgende Nieuwsbrief zal een foto met onderschrift geplaatst worden van de volledige
leerlingenraad. De kinderen hebben ook gesproken over het fietsen bij de fietsstalling en daaruit is
het volgende voortgekomen. Er zijn maar enkele kinderen die zich niet aan de afspraken kunnen
houden, dat er niet bij de fietsstalling gefietst mag worden. Daarom zullen er twee
herinneringsbordjes geplaatst worden, die de kinderen erop attenderen dat er niet gefietst mag
worden. De vader van Jurre Linders uit groep 5, heeft zich spontaan aangeboden deze twee
gedragsbordjes te maken. Tot slot heeft de leerlingenraad na uitgebreid overleg een lijst buitenspeelgoed gemaakt, waarmee de kinderen kunnen spelen op het schoolplein. Deze materialen
zullen vrijdag 3 november, in overleg met de directie van De Reuzepas, worden besteld. Verder is de
leerlingenraad in overleg voor het inrichten van de schoolpleinperkjes en het schilderen van een
groot dambord op het plein. Dat zit dus nog in de pen. Ons volgende overleg is op donderdag 9
november. We houden iedereen verder op de hoogte.
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