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Samen op stap

Agenda

Beste ouders,
Het team van De Reuzepas heeft genoten
van een fijne vakantie. Hopelijk heeft u ook
allemaal een fijne vakantie gehad en heeft
iedereen weer voldoende energie om samen
op stap te gaan in 2017. Wij wensen u allen
een gezond, gezellig en leerzaam 2017 toe!

12 januari
Vergadering Ouderraad
17 januari
Informatiebijeenkomst kamp voor ouders
groep 3. Aanvang: 20.00 uur
17 januari
Vergadering MR

Kerstmarkt
De opbrengst van de kerstmarkt bedraagt
maar liefst € 221,02.
Een erg mooi bedrag. Het bedrag is
inmiddels overgemaakt naar stichting
BabyHope. Bedankt allemaal!
Trivianttoernooi
Op 11 januari nemen kinderen van groep 8
deel aan het trivianttoernooi op het Pax
Christi College in Druten. We wensen hen
heel veel succes, maar vooral erg veel
plezier. Ouders die de kinderen aan willen
moedigen, zijn van harte welkom.
Anny de Klein en Marian Hutting
Deze week is Annie de Klein gestart in groep
1-2C. Dorine werkt op maandag en dinsdag,
Annie op woensdag, donderdag en vrijdag.
Op dinsdag- en donderdagochtend is Marian
Hutting gestart met de ondersteuning in
groep 6. Wij wensen Annie en Marian een
hele fijne tijd toe op De Reuzepas.

19 januari
Spreekuur GGD 14.30 (zie nieuwsbrief)
Overkoepelende OR-vergadering. Aanvang:
20.00 uur.
25 januari
Nationaal voorleesontbijt.
Reuze-Draai-Door Show groep 1-2C, 5 en 8
Volgende nieuwsbrief

Nieuw op school
In groep 1-2B verwelkomen we Jesse
Versteeg.
In groep 1-2 C verwelkomen we Bernardo
Costa en Feline van der Made.
In de schakelklas starten deze week Ana
Costa, Abd Alrhman Kataryah en Nour
Aldeen Kataryah.
We wensen hen een reuze fijne tijd toe op
De Reuzepas.
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GGD
Beste ouders/verzorgers van basisschool De
Reuzepas,
Graag wil ik me even voorstellen: ik ben
Warden Wolfert, Sociaal Verpleegkundige JGZ
GGD Gelderland Zuid.
Als jeugdverpleegkundige kan ik met u
meedenken bij vragen en/of zorgen over de
ontwikkeling en gezondheid van uw kind.
Onderwerpen kunnen zijn: slaapgedrag,
eetgedrag, groei/gewicht, samenspel, maar ook
pubergedrag en/of ingrijpende gebeurtenissen
etc.
U bent welkom op de volgende
maandagmiddagen van 14.30 tot 15.30 in de
spreekkamer op school (naast het kantoor van
juf Ilse).

Nogmaals:
Informatiebijeenkomst schoolkamp
De kinderen van groep 3 gaan dit jaar
voor het eerst mee met het
schoolkamp voor de groepen 3 t/m 7.
We begrijpen dat dit spannend is voor
de kinderen (en ouders) en dat er best
vragen zijn over hoe e.e.a.
georganiseerd is. Graag nodigen we de
ouders van de kinderen van groep 3 uit
voor een informatiebijeenkomst. Wij
kunnen u dan uitgebreid informeren
over het kamp en eventuele vragen
kunnen worden beantwoord.
De informatiebijeenkomst vindt plaats
op dinsdagavond 17 januari om 20.00
uur.

Donderdag 19-01 van 14.30 tot 15.30
Donderdag 06-04 van 14.30 tot 15.30
Donderdag 18-05 van 14.30 tot 15.30
Kunt u niet op dit tijdstip dan is er de
mogelijkheid om een afspraak te maken via de
afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD via
tel. 088 – 144 71 11 of via de mail:
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
(vermeld hierbij de naam, geboortedatum en
school van uw kind).
Voor kort telefonisch overleg of al vastleggen
van de spreekuurtijd ben ik van 09.00 tot 16.00
uur bereikbaar op maandag, woensdag en
donderdag op telefoonnummer 06 51372136.
(niet in schoolvakanties).
Wellicht tot ziens, Warden Wolfert

Judo
Wil jij leren verdedigen? Wil jij veilig
leren vallen? Wil jij weerbaarder
worden? Wil jij bewegen met plezier?
Dan is judo misschien iets voor jou.
Judo is van oorsprong een Japanse
sport. Judo betekent 'zachte weg'. Een
beoefenaar van het judo heet een
judoka. De sport kent een aantal
technieken: beenworpen, heupworpen,
schouderworpen, armworpen,
houdgrepen.
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Judo is geschikt voor jongens en meisjes. Bij
judo leer je valbreken, doorzetten en
respectvol omgaan met anderen.
Wil je weten of het iets voor jou is? Je bent
welkom voor twee gratis proeflessen bij
judovereniging Taikku in Winssen.
De trainingen zijn op maandag en/of vrijdag.
Op maandag om 18.15 uur en 19.15 uur. Op
vrijdag om 18.45 uur. De trainingen vinden
plaats in de Paulus in Winssen.

Rapporten
Sommige kinderen hebben hun rapport nog
thuis liggen. Wilt u uiterlijk deze week
ervoor zorgen dat het rapport van uw kind
weer op school is? Dan kan ook het
volgende rapport gemaakt worden.
Bedankt.

Meer informatie vind je op www.taiiku.nl.

Voorleesontbijt
woensdag 25 januari
Voorlezen maakt van kinderen grote lezers.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we
gemerkt hoe leuk het is om samen met opa’s,
oma’s, vaders en moeders dit te vieren.
Tijdens het voorleesontbijt nodigen we opa’s,
oma’s, papa’s mama’s uit om een stukje in de
klas van uw kind voor te lezen. U kunt zich via
de klassenouder aanmelden.
Neemt uw kind een ontbijtje mee op
woensdag 25 januari? We gaan er weer een
gezellig ontbijt van maken.

Crea-ochtend
onderbouw
In overleg met de leerkrachten van de
onderbouw is besloten de geplande creaochtend voor de onderbouw op woensdag 18
januari te laten vervallen. De eerstvolgende
crea-ochtend vindt plaats op woensdag 15
februari.

NEC-Go Ahead Eagles
NEC hecht grote waarde aan de
verbondenheid met de jeugd uit de regio
Nijmegen. Speciaal daarom bieden zij
scholieren uit Nijmegen en omstreken de
mogelijkheid om met korting kaarten te
bestellen voor de wedstrijd NEC/ Go Ahead
Eagles op zaterdag 4 februari, aanvang 18.30
uur. Voor informatie zie:
www.nec/nijmegen.nl-scholen
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