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Agenda

Agenda

11 oktober
- Reuze-Draai-Door-Show groepen 1-2C,
3,5,7 en schakelklas. Ouders van deze
groepen zijn van harte welkom om de show
bij te wonen in de speelzaal. Aanvang 11.30
uur.

25 oktober
Crea-ochtend bovenbouw

12 oktober
- Inloop voor ouders van 8.45 tot 9.30 uur.
- Afsluiting Kinderboekenweek. Alle ouders
zijn bij deze uitgenodigd de tentoonstelling
te komen bekijken, van 13.15 tot 16.00 uur.
13 oktober
Vrije dag groep 1 t/m 4
14 oktober
Juf Dorine jarig
16 t/m 20 oktober
Herfstvakantie

26 oktober
IKC avond
28 oktober
Wintertijd
29 oktober
Juf Lot jarig
31 oktober
Ondersteuningsteam
1 november
- Volgende nieuwsbrief
- Reuze-Draai-Door-Show groep 1-2A,
1-2B, 4,6,8. Ouders van harte welkom
om 11.30 uur in de speelzaal.
- Vergadering GMR

24 oktober
- Afscheid juf Pleuntje. U kunt afscheid van
haar nemen tussen 15.30 en 16.00 uur in
de teamkamer. De koffie staat voor u klaar.
- Vergadering medezeggenschapsraad

Nieuw op school
In groep 1-2 B verwelkomen we Martyna Sikora.
In groep 5 heten we Kyano Evrandir en in groep 6 Amani Sarac van harte welkom.
We wensen hen een reuze fijne tijd toe op De Reuzepas.
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Samen op stap
Beste ouders,
Wat gaat de tijd toch snel; nog een paar dagen en de herfstvakantie begint.
Sommigen zijn er echt aan toe. We hebben dan ook hard gewerkt de afgelopen
periode. Een paar voorbeelden: de kinderen uit groep 1 die dit schooljaar gestart
zijn, zijn aardig gewend aan het dagritme in de kleuterklas. De kinderen uit groep
3 kunnen de eerste woorden al lezen en schrijven. De kinderen uit groep 4
hebben de eerste tafels al geleerd. De kinderen uit de bovenbouw hebben al
huiswerk gehad en gewerkt met de nieuwe methode voor aardrijkskunde en
geschiedenis. Naast al dat leren zijn de eerste crea-ochtenden en Reuze Draai
Door Shows geweest. Wat hebben we toch veel talenten op school!
Deze week hebben we de omgekeerde oudergesprekken gehad. Wat fijn om op
deze manier elkaar op de hoogte te brengen, zodat we samen voor hetzelfde
doel kunnen gaan: de ontwikkeling van uw kind. Nieuw is dat in de groepen 6
t/m 8 de kinderen zelf bij het gesprek waren. Binnenkort evalueren we in het
team de ervaringen. Hoe heeft u dit ervaren? Als u er iets over wilt vertellen,
graag. Dat mag bijvoorbeeld tijdens een inloopmoment, of via een mail.
Vorige week zijn we gestart met de opening van de Kinderboekenweek. Een
aantal kinderen uit groep 7, groep 1-2B en de schakelklas heeft de week
fantastisch geopend met het voorlezen en uitbeelden van het boek: ‘AAA-WOE!
wie maakt dat geluid? Morgen is de afsluiting. U komt toch ook naar de
tentoonstelling in de speelzaal van de school? Tussen 13.15 en 16.00 uur kunt u
deze komen bewonderen. Daarna hebben de kinderen uit groep 1 t/m 4 al
vakantie, de groepen 5 t/m 8 mogen nog een dagje langer naar school.
Voor daarna wenst het team van De Reuzepas iedereen een hele fijne vakantie!
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Cultuuronderwijs 2017-2018
Ook dit jaar wordt het aanbod voor cultuuronderwijs weer geregeld door
het Cultuurknooppunt, een samenwerking tussen Wijchen en Beuningen.
Elk schooljaar mogen de kinderen een bezoek brengen aan bijvoorbeeld
een museum, een molen, een kasteel enzovoort. Deze bezoeken vallen
onder het aanbod van cultureel erfgoed.
Daarnaast krijgen de kinderen aanbod op het gebied van muziek, dans,
drama, literair en media. Aan het eind van de schoolloopbaan van uw kind
zijn alle gebieden meerdere keren aan bod gekomen. Het aanbod kan een
gastles, een leskist, of een voorstelling zijn. Het aanbod verschilt per groep.
De groepen 4 en 5 krijgen om de week muziekles van een muziekdocent.
Omdat de Reuzepas een CMK-school is (Cultuur Met Kwaliteit) kunnen
andere groepen ook gebruik maken van een muziekdocent. Dit jaar zijn dat
de groepen 1-2 en groep 8. In overleg met de muziekdocent wordt er naar
een passend aanbod gezocht voor de groepen.
Ook kregen de groepen 1-2 en groep 8 nog een extraatje. Een violiste van
het Gelders Orkest bezoekt de kleutergroepen en groep 8 mag naar een
concert van “De later als je groot bent BAND”.
We gaan in ieder geval weer een aantal keer op stap en ook voor andere
lessen kan ouderhulp nodig zijn om het tot een succes te maken. Wanneer
deze hulp nodig is hoort u via de leerkracht of klassenouder.
Astrid, coördinator ICC.
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Vakantierooster 2018-2019
Vakantie

Van

t/m

Herfstvakantie

15 oktober 2018

19 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018

4 januari 2019

Carnavalsvakantie

4 maart 2019

8 maart 2019

Meivakantie

22 april 2019

3 mei 2019

Hemelvaart

30 mei 2019

31 mei 2019

Pinksteren

10 juni 2019

Zomervakantie

8 juli 2019

16 augustus 2019

Ouderraad
De OR is donderdag 5 oktober weer samengekomen. We zijn blij om te melden dat we twee
nieuwe OR leden erbij hebben. José van Gent, moeder van Ruben (gr4) en Maud Engelen,
moeder van Sieb (gr1/2A). Welkom! Daarnaast zijn de functies binnen de OR rond. Voorzitter:
Malou Jansen, Secretaris: José van Gent, Penningmeester: Franka Kosman.
We hebben alle aanmeldingen bekeken rondom de schoolactiviteiten. Wat fijn dat ouders zo
betrokken zijn en mee willen helpen. Zonder jullie hulp kunnen de activiteiten namelijk niet
plaatsvinden.
Als OR leden hebben we ons onderverdeeld bij de werkgroepen. Zo zijn er altijd 1 of 2
leerkrachten en 1 of 2 OR leden bij een activiteit betrokken. Daar worden de hulpouders aan
toegevoegd en zo zijn de commissies ontstaan. De ouders die hulp aangeboden hebben krijgen
vanzelf bericht van een OR lid over de verdere stappen. Daarnaast is extra hulp nog altijd
welkom, meld je dus gerust nog aan.
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