Nieuwsbrief
14-12-2016

Samen op stap
Beste ouders,
Zoals eerder aangekondigd, krijgt u vandaag
voor het eerst de nieuwsbrief in nieuwe stijl.
We hebben gekozen voor een modernere
uitstraling en hopen dat de informatie op
deze manier overzichtelijker gepresenteerd
wordt. In 2017 zal een tweetal
nieuwsbrieven gevuld worden met
specifieke informatie vanuit de groepen. U
kunt dan bijvoorbeeld denken aan de
belangrijkste doelen waaraan de komende
periode gewerkt wordt.
Kerstviering: donderdag 22 december vindt
weer de kerstviering voor kinderen en
ouders plaats. Om 17.00 uur verwachten we
de kinderen op school. We starten met de
sterrentocht in Ewijk. Alle ouders die hierbij
helpen, alvast heel erg veel dank. Om 18.00
uur begint in de groepen het kerstdiner.
Tijdens het kerstdiner is er voor de ouders
een kerstmarkt in de speelzaal (iets te
drinken inbegrepen). Om 19.00 uur is het
programma afgelopen en kunnen de
kinderen worden opgehaald in de groep.
De laatste informatie ontvangt u in de week
van de kerstviering.
Elk jaar zamelen we geld in voor een goed
doel. Dat doen we dit jaar door kerstkaarten,
erwtensoep en hotdogs te verkopen op de
kerstmarkt. We zijn nog op zoek naar ouders
die zelf iets willen verkopen op de
kerstmarkt om geld op te halen voor het
goede doel. Als u hier interesse in heeft,
geef dit dan door aan Helmie, Maaike of
Astrid.
Het goede doel dat we voor dit jaar hebben
gekozen is stichting Babyhope. Kijk maar
eens op www.stichtingbabyhope.org. Fijn
dat onze kinderen zich hiervoor gaan
inzetten!

Agenda
19 december
Vergadering GMR
22 december
Kinderen ‘s middags vrij
‘s Avonds kerstviering en kerstmarkt
23 december
Groep 1 t/m 4 de hele dag vrij
Groep 5 t/m 8 om 12.00 uur vrij
26 december t/m 6 januari
Kerstvakantie
9 januari
Eerste schooldag van 2017
10 januari
Vergadering ondersteuningsteam
11 januari
Haarluiskammen
Volgende nieuwsbrief

Nieuw op school
In groep 1-2 C verwelkomen we Lorena van
Boekel. Zij is deze week 4 jaar geworden.
In de schakelklas start deze week Nedas
Nemanis. Hij is 12 jaar oud.
We wensen beiden een reuze fijne tijd toe op
De Reuzepas.
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Samen op stap
(vervolg)
Donderdagochtend 22 december gaan
we zingen in de Jan Linders om geld op
te halen. Hier alvast het schema.
Misschien kunt u er rekening mee
houden als u boodschappen gaat
doen…
9.15 u: groep 5
9.30 u: groep 1-2 a
9.45 u: groep 8
10.00 u: groep 3
10.15 u: groep 1-2 b
10.30 u: groep 7
10.45 u: groep 1-2 c
11.00 u: groep 4
11.15 u: groep 6

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.

Pokémon kaartjes
Veel kinderen brengen Pokémon kaartjes mee naar school. Helaas levert dit geregeld
problemen op. Kaartjes raken kwijt en het ruilen van kaartjes verloopt ook niet altijd naar
ieders tevredenheid. Daarom maken we de afspraak met de kinderen dat deze kaartjes thuis
gelaten worden. Wij hopen op uw begrip en medewerking.
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Ouders bedankt
In de afgelopen weken hebben weer veel
ouders zich ingezet bij het Sinterklaasfeest en
het Kerstfeest. Wij willen alle ouders daar
heel hartelijk voor bedanken.
Bij beide feesten zag de school er heel
gezellig uit.

Vanuit de Ouderraad
Helaas voor ons is Christel Verberkt gestopt
als secretaris bij de Ouderraad. Wij willen haar
heel erg bedanken voor al haar inzet.
We heten Mandy Frederiks welkom als nieuw
OR lid.
Graag willen we iedereen via deze weg ook
alvast hele fijne kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar wensen.
Team Ouderraad

Beste ouders,
Als kinderen bij de TSO(tussen schoolse
opvang) starten is er meestal van te voren geen
contact met ouders om de gang van zaken bij
de TSO toe te lichten. Daarom gaan wij een
informatiebrief maken die wij in het nieuwe
jaar aan alle kinderen meegeven. Daarna
ontvangt ieder kind bij de eerste keer TSO deze
informatiebrief. Wij hopen jullie zo meer inzicht
te kunnen geven over de opvang.
Er komen steeds meer kinderen de TSO
bezoeken, vooral bij de onderbouw. Daarom
hebben we besloten bij die groep op dinsdag
en donderdag 2 medewerkers te plaatsen. De
jongste kinderen hebben vaker een helpende
hand nodig bij het eten en de medewerker
heeft dan meer tijd voor het kind.
De BSO(buitenschoolse opvang) heeft het
prima naar de zin in de grotere speelruimte. De
kinderen vormen een hechte club en vermaken
zich met diverse activiteiten. Overweeg je BSO
voor je kind, loop dan gerust na schooltijd even
binnen. Je bent van harte welkom. Op
maandag, dinsdag en donderdag zitten wij
boven in een lokaal van de school. Op
woensdag en vrijdag bij de kinderdagopvang.
De VSO (Voorschoolse opvang) wordt
aangeboden op alle dagen van de week vanaf
7.30 uur, maar is sinds kort ook mogelijk vanaf
7.15 uur. Aanmelden van alle soorten opvang
kan via klantrelaties@kion.nl
Tot slot willen wij jullie allemaal een hele fijne
kerstvakantie toewensen met leuke feestdagen.
In het nieuwe jaar staan wij graag weer voor
jullie klaar!
Team Kindercentrum den Elt /KION
Broodnodig.

Schoolkeuzegids voor
groep 7 en 8
Er wordt vanaf dit jaar géén papieren
schoolkeuzegids meer uitgegeven. Op
onderstaande website wordt u alle informatie
geboden die voorheen in de Schoolkeuzegids
regio Nijmegen stond.
www.schoolkeuzehulp.nl
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Zapp kids top 20
Gisteren hebben groep 7 en 8 meegedaan aan de opnames van de Kids top 20. Gisterenochtend
al kwam de cameraploeg in de klas van groep 7 om de kinderen te ‘overvallen’.
Het programma wordt gepresenteerd door Buddy Vedder (zie foto).
Het wordt uitgezonden op zaterdag 24 december om 8.10 uur. Kijken allemaal!

Basisschool De Reuzepas , Den Elt 17c, 6644 EA, Ewijk Tel. 0487-521359

Het team van
De Reuzepas
wenst u
fijne feestdagen en een
REUZE GOED
2017

Basisschool De Reuzepas , Den Elt 17c, 6644 EA, Ewijk Tel. 0487-521359

