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Jubileum
Gisteren hebben we het vijfjarig jubileum van De
Reuzepas gevierd. Wat een feest! Fijn dat er zoveel
ouders en andere belangstellenden bij waren. De
kinderen hebben een workshop van de twee
muzikale vuilnismannen gevolgd en als afsluiting van
de dag een reuze muzikaal optreden verzorgd. Wat
zijn we trots op hen. Zoals Henk al vertelde in zijn
inleiding: we leren samen, we sporten samen, we
spelen samen en vandaag vieren we samen!
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passen bij onze visie op onderwijs. Uit het grote
aanbod worden de voor ons meest geschikte
uitgekozen. Deze gaan we goed bekijken en met
elkaar bespreken. Ook gaan we proeflessen geven.
We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte!

Nieuw op school / Welkom
In groep 3 en 8 zijn afgelopen maandag 2 kinderen
gestart. Zij heten Mohamad Reslan en Saif Eddin en
komen uit Syrië. Het gezin heeft een verblijfstatus en
heeft een woning gekregen in Beuningen. Zij vallen
dus onder de categorie ‘nieuwkomers’. Binnen de
gemeente Beuningen is afgesproken dat deze
kinderen vanaf dit schooljaar bij ons worden
opgevangen, gerelateerd aan de komst van de AZCkinderen. De AZC-klas is al volop in voorbereiding,
maar nog niet gestart. De AZC-leerkrachten Pleuntje
en Jori zullen dagelijks met beide kinderen apart gaan
werken, de leerstof voorbespreken, instructie geven
en oefenstof meegeven voor in de klas. We wensen
Mohamad Reslan en Saif Eddin veel plezier en succes
bij ons op school.

Coöperatief leren
Afgelopen schooljaar hebben we een start gemaakt
met coöperatief leren. Dit schooljaar gaan we dit
verder uitwerken en we maken afspraken hierover.

In de kleutergroepen heten we de volgende kinderen
van harte welkom:
- In groep 1-2 A: Reinout van Breukelen, Milou van
Rossum en Jesper Spin.
-In groep 1-2 B: lloyd van Workum en Fenne van
Rossum.
- In groep 1-2 C: Jaiya Minkhorst en Hailey Schutter.

Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren.
Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve
werkvormen, waarbij kinderen in heterogene
tweetallen of groepjes werken. De kinderen
discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar
uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken
samen naar een oplossing en helpen elkaar. Bij
coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof
belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is dus
sprake van een cognitief en een sociaal doel. De
achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat
kinderen niet alleen leren van de interactie met de
leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.
We houden u op de hoogte!

Wij wensen alle kinderen een reuze fijne tijd op De
Reuzepas!

Facebook
De Reuzepas heeft een eigen facebookpagina!
Hierop gaan we foto’s van leuke, bijzondere
gebeurtenissen op school plaatsen. Het is een
moderne manier om mensen te laten zien wat ons
bezig houdt op De Reuzepas. We zullen zeer
voorzichtig omgaan met de foto’s; zo zullen we geen
foto’s van individuele kinderen erop zetten. Mocht u
desondanks niet willen dat uw kind op facebook
komt, wilt u dat z.s.m. via een mail aan de directie,
info@reuzepas.nl , doorgeven? Dan houden we daar
rekening mee. Vanaf 19 september gaan we facebook
actief gebruiken. U liket onze pagina toch ook?

De vreedzame school
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we
‘De Vreedzame school’ als methode gebruiken voor
de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
De afgelopen weken hebben we in alle groepen
regels en afspraken besproken. Hieronder kunt u ze
zien en lezen. De afbeeldingen hangen ook in de
klassen.

Nieuwe methode voor Wereldoriëntatie
We zijn dit schooljaar druk bezig met de
voorbereidingen voor de aanschaf van een nieuwe
methode voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde,
geschiedenis en natuurkunde/biologie).
Hiervoor is een werkgroep samengesteld. De
werkgroep bekijkt welke methodes er zijn en welke
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Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober begint de Kinderboekenweek
weer. Het thema is “Voor altijd jong”, over opa’s en
oma’s.
Omdat we de Kinderboekenweek op ludieke wijze
willen openen vragen wij of alle kinderen op
woensdagochtend 5 oktober verkleed als opa of oma
naar school willen komen.
Omdat het een speciaal feestje is voor opa’s en oma’s
nodigen we alle opa’s en oma’s uit in de speelzaal om
hun kleinkinderen te komen bewonderen in hun
mooie creaties op de catwalk. Kijk in het schema om
te zien wanneer uw kleinkind aan de beurt is.
We hopen u allen te mogen verwelkomen.
9.00 uur: groep 1-2 a, 3 en 7
10.00 uur: groep 1-2 b, 4 en 6
11.00 uur: groep 1-2 c, 5 en 8
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Als je naar huis gaat loop je ook weer met de fiets
aan de hand tot aan de rood-witte paaltjes.

De Sociale Competentie ObservatieLijst
Binnenkort vullen leerkrachten van groep 3 t/m 8 de
zogenaamde Scol in. Dit is een leerlingvolgsysteem
voor sociale competentie. Voor ieder kind worden 26
vragen beantwoord die telkens concreet sociaal
competent gedrag beschrijven. Deze vragen zijn
ondergebracht in acht categorieën van sociaal
competent gedrag.
De acht categorieën zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brengt u uw kind met de auto naar school?:
- Dan vragen we u dringend uw auto te
parkeren in de parkeervakken aan de
overzijde van de straat.
- Graag de invalidenparkeerplaatsen vrijhouden
voor diegenen die daar recht op hebben!
- De kiss-en ride zone uitsluitend te gebruiken
voor het laten in- en uitstappen van uw
kind(eren). Parkeren is daar niet toegestaan.
(Het belemmert ook het uitzicht van de
kinderen als zij de school verlaten).
- De straat voor de school is een school-zone,
de maximum snelheid is daar 20 km per uur!
(En dat is bij het in- en uitgaan van de school
nog steeds erg snel!!)
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de
veiligheid van onze kinderen.

Ervaringen delen
Aardig doen
Samen spelen en werken
Een taak uitvoeren
Jezelf presenteren
Een keuze maken
Opkomen voor jezelf
Omgaan met ruzie

In groep 6,7,en 8 vullen de leerlingen ook zelf de
vragen in. Op deze manier weten we hoe leerlingen
zelf denken over hun sociale competentie.

Drempeltoets
In de week van 10 oktober nemen de kinderen van
groep 8 deel aan de Drempeltoets. De
ouders/verzorgers ontvangen vooraf nog een mail
met informatie over deze toets.

Naar aanleiding van de resultaten kan het zijn dat:
-

Er niets aan de hand is, het kind heeft genoeg
aan het huidige aanbod.
Een gesprek wenselijk is met de leerling zelf en
de ouders.
Eventueel de behoefte bestaat aan meer
gesprekken en bekeken wordt waar het kind
behoefte aan heeft om ervoor te zorgen dat het
beter gaat met zijn / haar sociale ontwikkeling.

Emailadres
De meeste informatie krijgt u digitaal. Het is dus
belangrijk dat we over uw juiste emailadres
beschikken. Wanneer dat verandert, geeft u dit dan
door aan de directie?

In de groepen 1 en 2 gebruiken de leerkrachten het
observatie instrument Kijk. Hiermee brengen zij de
hele ontwikkeling van de kleuters in kaart.

Jarig:
Vandaag is juf Willemien jarig! Op 21 september a.s.
is Juf Coby jarig. We wensen beiden een hele fijne en
gezellige verjaardag.

Zo doen wij dat op De Reuzepas !!
Deze keer nog een aantal praktische zaken:
Met de fiets naar school?:
- Fiets over het fietspad tot aan de
rood-witte paaltjes,
- Loop met de fiets aan de hand naar de
plaats waar we de fiets parkeren,
- De kinderen van groep 1 t/m 4 parkeren de
fiets vóór de lokalen van groep 1 t/m 4,
de kinderen van groep 5 t/m 8
parkeren de fiets in de stalling voor de
ruimte van Stichting Oeverwal.
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Belangrijke data
- 28 september: start kinderpostzegelactie en
-

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 28
september a.s.

Creatieve ochtend voor de onderbouw.
5 oktober: Start Kinderboekenweek
7 oktober: vrije dag voor groep 1 t/m 4
10 en 11 oktober: oudergesprekken
groep 1 t/m 8

Rectificatie
In de bijlage van de schoolgids staan de verkeerde
gegevens over de logopedie op De Reuzepas. De
goede gegevens zijn:
Logopedische Dienst Wijchen
De logopediste is met een regelmaat op school voor
screening, onderzoek en advies.
Logopediste: Kim Strik
telefoon: 024-7517357
e-mail:
k.strik@wijchen.nl<mailto:k.strik@wijchen.nl>
www.wijchen.nl/logopedie<http://www.wijchen.nl/l
ogopedie

Binnengekomen berichten
MysteryX: Hoe fop je je hersenen?
Woensdag 14 september van 15.00 tot 17.00 uur in
het Junior Technovium
Ken jij het trucje van de rubberen hand? Dat er een
rubberen hand op tafel ligt en het dan net lijkt of dat
jouw eigen hand is? Ha! Je hebt je hersenen gefopt!
Wil je weten hoe dat kan? En hoe je je eigen
hersenen voor de gek kunt houden? Kom naar
Mystery X!
Schrijf je in via www.mysteryx.nl en kom samen met
je vrienden naar het Junior Technovium in Nijmegen.
Kan je niet komen? In oktober (12 oktober: kraak de
code) en november (6 november: Junior
Wetenschapsquiz) zijn we er ook!
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