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Samen op stap
Wat een feest: de Kinderboekenweek!
Vorige week hebben we de Kinderboekenweek
feestelijk geopend. Veel kinderen waren verkleed als
opa of oma op school. Ze mochten hun outfit op een
heuse catwalk laten zien aan de andere kinderen en
de speciale gasten van die dag. Leuk om te zien dat er
zoveel opa’s en oma’s bij waren. We zagen vele
trotste gezichten! Niet alleen de kinderen, ook de
meesters en juffen waren verkleed. Op facebook kunt
u dit terug zien, wanneer u het gemist heeft!
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Tijdens de Kinderboekenweek besteden we veel
aandacht aan (voor) lezen. Kinderen uit
bovenbouwgroepen hebben voorgelezen aan
kinderen uit onderbouwgroepen, kinderen hebben
op speciale plekken mogen lezen uit hun vrij leesboek
en Henk en Marieke hebben gisteren, verkleed als
opa en oma, voorgelezen in alle groepen.
Waarom is voorlezen zo belangrijk, ook voor thuis?
Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een
belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een
kind. Kinderen leren enorm veel van voorlezen.
In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de
taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden
tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin
opgebouwd is. En door met het kind ook te praten
over het boek, wordt het kind gestimuleerd actief
met taal aan de slag te gaan.
In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren
wanneer ze voorgelezen worden en zich te
concentreren.

Rectificatie
Op maandag 5 december vieren we Sinterklaas op De
Reuzepas. Groep 1 t/m 4 zijn deze dag om 12.00 uur
uit!!! Groep 5 t/m 8 hebben een continurooster tot
13.30 uur.
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Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind ook.
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het
kind ook veel over de wereld om zich heen, waardoor
hij/zij meer grip krijgt op de directe wereld om zich
heen.
Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat
moment erg mee bezig is (angst, dood,
ziekenhuisopname enz.) kan ook steun bieden en een
goede manier zijn om met het kind in gesprek te
komen over deze onderwerpen.
Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen
krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het
voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen
tijdens het voorlezen, zijn van belang voor de
ontwikkeling van het kind. Het samen lezen van een
boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen.
Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en
door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat
en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan
voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel
voor het slapen gaan.

Denkt u mee???
Wij zorgen voor koffie en een koekje!!!

Behalve de start van de Kinderboekenweek, was 5
oktober tevens de dag van de leraar. Alle
leerkrachten krijgen op die dag van Oeverwal een
appelflap. Ook op school hebben we ze even in het
zonnetje gezet. De leerkrachten zijn immers degenen
die dagelijks met heel veel enthousiasme,
betrokkenheid en energie met uw kind aan het werk
zijn. Goed om daar bij stil te staan!

Gevraagd: foto-ouders

In het kader van partnerschap school/ouders over de
ontwikkeling van uw kind(eren) is communicatie een
zeer voorwaardelijk aspect. Op dit moment
communiceren we veelal via de nieuwsbrief,
klasbord, de website en recentelijk ook via facebook.
Daarnaast communiceren we uiteraard ook via
persoonlijke gesprekken.
We vragen ons af of onze wijze van (digitaal)
communiceren effectief is en op welke wijze we deze
kunnen optimaliseren.
Daarbij hebben we uw input nodig. We nodigen u van
harte uit om hierover met ons van gedachten te
wisselen. We zien u dan graag op dinsdag 18 oktober
van 8.45 uur tot uiterlijk 9.30 uur in de teamkamer
op de eerste etage. Wanneer u er niet bij kunt zijn,
maar wel ideeën hierover heeft, kunt u mailen naar:
info@reuzepas.nl .
Heel graag tot dan!

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.

Nieuw op school
Wij verwelkomen op school:
- Julia Westenberg in groep 1b.
- Stijn de Bruin in groep 1c.
We wensen hen een hele fijne, leerzame tijd toe op
De Reuzepas!
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komend schooljaar er een aantal ouders voor het
laatst in de OR zal zitten, zijn wij op zoek naar nieuwe
leden.
Het doel van de OR op de eerste plaats is het
organiseren van leuke activiteiten voor alle
schoolkinderen. Tevens ondersteunen wij het
onderwijsteam en diverse werkgroepen.
Daarnaast heeft de ouderraad de taak het contact en
de samenwerking tussen de ouders, het
onderwijsteam en de kinderen te stimuleren door te
fungeren als spreekbuis.
We zijn een leuk enthousiast team dat bij
verschillende activiteiten betrokken is zoals:
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Vierdaagse,
Schoolfotograaf en nog andere activiteiten.

Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Op 10 en 11 oktober zijn de oudergesprekken
geweest. U heeft de leerkrachten belangrijke
informatie kunnen geven over uw kind. We doen het
tenslotte als school samen met u! We vinden het fijn
dat u zich (mede) verantwoordelijk voelt voor de
schoolontwikkeling van uw kind. Onderzoek heeft
aangetoond dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en
dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen
wanneer hun ouders betrokken zijn. We zeggen niet
voor niets: samen op stap!

Dus heb je vragen of interesse neem dan contact op.
Mvg Christel Verberkt
Christel.Verberkt@hetnet.nl

Jarig:
Op 29 oktober a.s. is Juf Lot jarig. We wensen haar
alvast een hele fijne en gezellige verjaardag.

Zo doen wij dat op De Reuzepas
Natuurlijk willen we graag op tijd beginnen en vinden
we het belangrijk dat kinderen op tijd op school zijn.
Ook vinden we het fijn dat kinderen graag naar
school gaan. Sommige kinderen willen echter zo
graag beginnen dat ze te vroeg op school zijn….
Tot 13.00 uur zijn de leidsters van de tussen schoolse
opvang met de kinderen buiten aan het spelen. Het
is niet de bedoeling dat de kinderen die tussen de
middag naar huis gaan voor 13.00 uur op het
schoolplein zijn!
Bedankt voor uw medewerking.

Nieuws uit de ouderraad
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen:
de OR zoekt nieuwe leden.
Gezien er een aantal ouders is gestopt omdat hun
kinderen niet meer op de Reuzepas zitten en ook dit
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Sinterklaascommissie:
Binnengekomen berichten:

KION: voorschoolse en buitenschoolse opvang.
Beste ouders,
Lieve kinderen en beste ouders,

Naast tussen schoolse opvang biedt KION ook
voorschoolse en buitenschoolse opvang.
De openingstijden zijn van 7.30 - 8.45 uur en van
15.30-18.00 uur. In de vakantieweken is er hele dag
opvang mogelijk. Ook voor studiedagen bieden wij
opvang. Mocht u af en toe incidenteel opvang nodig
hebben, dan zijn wij bereid met u naar een oplossing
te zoeken. U kunt daarvoor een mail sturen naar
onderstaand email-adres.
Door een groeiend kindaantal zijn wij met ingang van
dit schooljaar naar een grotere ruimte verhuisd op de
eerste verdieping. We hebben hierdoor meer
speelruimte gekregen en dat vinden de kinderen
heerlijk. Ook zitten we dicht bij het
handenarbeidlokaal waar we volop kunnen
knutselen. Buitenspelen is bij veel kinderen favoriet
en dan vooral de natuur in. Maar bij heel slecht weer
spelen ze graag in de gymzaal.
Mocht u opvang nodig hebben voor uw kind, kom
dan gerust een kijkje nemen.
Pedagogisch medewerker Krista geeft u graag meer
informatie.

Dit jaar zal Sinterklaas ook weer in Ewijk aankomen.
We hebben gehoord dat hij zondag 13 november
rond 14.45 uur in ‘t Hart zal zijn.
Wij willen de kinderen tot en met groep 6 uitnodigen
om hierbij aanwezig te zijn. We maken er samen een
gezellige middag van.
De kinderen tot en met groep 2 zullen die zondag
kunnen genieten van een poppenkastvoorstelling
met Guus en Sien. En afsluitend met Sinterklaas en
Zwarte Piet op de foto.
Voor de kinderen van groep 3 t/m 6 hebben we na
het verwelkomen van Sinterklaas een middag vol
spellen en activiteiten.
Start programma: 14.30 uur
Einde: ongeveer 15.30 uur.
Let op: deze middag is alleen voor kinderen tot en
met groep 6!
Om dit feest voor onze kinderen mogelijk te maken is
er een groep vrijwilligers al vanaf de zomer bezig om
dit te organiseren. We doen dit met veel
enthousiasme maar hebben behoefte aan
versterking.
We zoeken nog:
- collectanten: die een avondje vrij kunnen maken om
te collecteren om dit alles te kunnen bekostigen (als
je dit wil doen reageer dan snel, we komen dit jaar
nog collectanten te kort).
- Technische mensen: die op de betreffende zondag
kunnen ondersteunen met muziek, geluid en licht.
Deze zal ong.1x aansluiten bij een vergadering ter
voorbereiding.
- Ondersteunende enthousiaste mensen: die tijd vrij
kunnen maken om kleinere of grotere

Met vriendelijke groet,
Erica Adolfs
KION Clustermanager
e.adolfs@kion.nl
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activiteiten/klussen aan te pakken.

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat onze
Ewijkse kinderen ook in 2017 nog kunnen genieten
van een sinterklaasfeest in ons eigen dorp!
reacties graag naar: Jolievanrossum@hotmail.com

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag
2 november a.s.
Basisschool De Reuzepas, Schoolbulletin, 28 september 2016

-5-

