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Beste ouders/verzorgers,
Veel jongens en meisjes zullen erover dromen,
Sinterklaas is in Ewijk aangekomen.
We gaan de komende weken ‘Samen op stap’ met
Sint en Piet,
Een gezellige tijd waar iedereen van geniet.
De school is hartstikke mooi versierd, wat fijn,
Dat er zoveel ouders die ons willen helpen zijn!

………………………………………………………………………….……

Binnenkort

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen,
In Beuningen mag er sinds deze week een heus
technieklokaal wezen.
Magnetisme, zonne-energie of programmeren,
Zijn enkele onderwerpen die de kinderen daar
kunnen leren.
Vanaf januari is het op bepaalde dagen geopend voor
de kinderen uit groep acht, zeven en zes,
Met behulp van vrijwilligers krijgen deze leerlingen
daar techniekles.
Van Ewijk naar Beuningen kunnen deze groepen niet
lopen,
Dat we over genoeg ‘fiets-ouders’ beschikken
kunnen we t.z.t. alleen maar hopen.

23 november
Crea-ochtend bovenbouw
………………………………………………………………………………….
25 november
Vrije dag groep 1 t/m 4
……………………………………………………………………………….
29 november
Ondersteuningsteam

Nieuw op school
In de vorige nieuwsbrief stond een aantal fouten.
Hieronder de rectificatie. Onze excuses hiervoor!
Wij verwelkomen op school:
- In groep 1A:
Luca van Boxtel en Elena Verploegen
- In groep 1B:
Loïs Floris, Daan Bedeke en Julia Westenberg
- In groep 1C:
Stijn de Bruin en Teun Verploegen.
We wensen hen een hele fijne, leerzame tijd toe op
De Reuzepas!

We wensen u tenslotte een Reuze fijne tijd,
Met pepernoten, cadeautjes maar vooral veel jolijt.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag
30 november a.s.
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Op 27 november is juf Astrid jarig!

te kijken of er behoefte is om het onderwerp
schooltijden nader te onderzoeken.

Sinterklaasviering 5 december

Deze peiling heeft plaatsgevonden door middel van
een enquête in de week van de informatieavonden
(medio september). We zijn onder de indruk en
dankbaar voor het grote aantal reacties (opkomst
85%), dit geeft in ieder geval aan dat het onderwerp
voldoende leeft.
In onderstaande figuur is de uitslag van de enquête
weergeven.

Jarig

Sinterklaas heeft afgelopen zondag Ewijk al bezocht
en heeft beloofd ook dit jaar De Reuzepas weer te
zullen bezoeken. Maandagochtend 5 december zal
de Sint met enkele Pieten de gehele ochtend op
school zijn.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben deze dag
school van 08.45 uur tot 12.00 uur. De kinderen van
de groepen 5 t/m 8 hebben een continurooster en
gaan door tot 13.30 uur. Daarna zijn ze de rest van de
middag vrij.

Jaarvergadering ouderraad
Op 10 november 2016 was de jaarvergadering van de
ouderraad.
We hebben het jaarverslag 2015-2016 van de
ouderraad en het jaarverslag 2015-2016 van de
medezeggenschapsraad besproken.
Hier zijn geen bijzonderheden uit voort gekomen.
Daarnaast is het financieel jaarverslag 2015-2016 van
de ouderraad besproken en goedgekeurd door de
kascommissie.
De kascommissie bestond uit: Danny de Waal en
Saskia de Waal.
Aftredende leden zijn: Susanne v/d Brant, Erika van
der Heijden en Karin Thomassen.
Tevens zijn wij nog op zoek naar ouders om onze
ouderraad weer aan te vullen. Dus heb je vragen of
interesse neem dan contact op met Christel Verberkt:
Christel.Verberkt@hetnet.nl
We horen graag van u!
Met vriendelijke groet,
Namens de OR
Franka Kosman.

Door deze uitslag heeft de medezeggenschapsraad
besloten een onderzoek op te starten naar de
haalbaarheid van een wijziging van schooltijden. Een
wijziging in schooltijden vergt tijd, het is een
zorgvuldig proces waarbij niet alleen de belangen van
de ouders, maar ook die van de leerkrachten en
leerlingen afgewogen dienen te worden. Daarnaast
heeft stichting Oeverwal beleidsmatig een rol in dit
proces.
Samengevat: De Reuzepas start het onderzoek naar
de haalbaarheid van andere schooltijden op en
informeert u weer zo spoedig mogelijk over de
gemaakte stappen en de voortgang.

Ouderpeiling wijziging schooltijden
Omdat we in het afgelopen jaar geregeld vragen
kregen van ouders over onze schooltijden, heeft de
medezeggenschapsraad samen met de directie
besloten een ouderpeiling over het wijzigen van de
schooltijden te houden. Deze peiling had als doel om
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