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Samen op stap
Beste ouders,
Samen op stap, betekent samen met ouders,
leraren, externe deskundigen die ons
begeleiden bij het geven van goed onderwijs,
de buurt van de school en natuurlijk de
leerlingen. Samen zorgen voor een fijne
veilige omgeving waarin kinderen zich
optimaal kunnen ontwikkelen.

Agenda
24 februari
Carnaval, alle kinderen ‘s middags vrij
27 februari
Eerste vakantiedag
1 maart
Meester Peek jarig
2 maart
Laatste vakantiedag
8 maart
Volgende nieuwsbrief
Haarluiskammen
Reuze-Draai-Door Show groep 1-2B, 3 en 4

Daarom zijn we trots op onze leerlingenraad
die sinds vorige week officieel geïnstalleerd is.
Leerlingen kunnen nu echt meedenken over
zaken die voor hen belangrijk zijn. Meer foto’s
kunt u zien op onze facebookpagina. De
leerlingenraad houdt u zelf op de hoogte van
haar werk via de nieuwsbrieven. Zoals het
artikel in de Koerier al zei: een Reuzestap
voor De Reuzepas!
Wat gaat de tijd toch snel! Na de vakantie is
het alweer maart. In deze maand worden
lessen gegeven uit 2 nieuwe methodes voor
aardrijkskunde en geschiedenis. Daarna
maken we een definitieve keuze. We houden
u uiteraard op de hoogte.
Vorige week en deze week hebben Henk, Ilse
en Marieke verschillende lessen
overgenomen zodat alle leraren bij een
andere leerkracht een kijkje in de klas kunnen
nemen. Ze hebben bij elkaar gekeken naar
een les met een coöperatieve werkvorm.
Door coöperatieve werkvormen toe te
passen, leren de kinderen met en van elkaar.
Ze zijn actiever bezig en meer betrokken bij
de les. Ook leraren leren van en met elkaar!

Nieuw op school
In groep 1-2 B verwelkomen we Bella Nunez
Ontiz. Zij is onlangs 4 jaar geworden.
We wensen haar een reuze fijne tijd toe op De
Reuzepas.

Aanmelden nieuwe
leerlingen
We vinden het fijn als kinderen die komend
schooljaar 4 jaar worden, voor 1 april
aangemeld zijn! U kunt een afspraak maken
voor een persoonlijk gesprek en een
rondleiding.

.
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Samen op stap
(vervolg)
In maart starten we voor het eerst met de
lessen seksuele en relationele vorming.
Sommige ouders zijn naar de
informatieavond geweest. Dat waarderen wij
enorm. Het is toch prettig dat wanneer de
school iets voor ouders organiseert, er dan
ook belangstelling voor is.
Vorige week zijn de ouderavonden geweest
en heeft u met de leerkracht van uw kind
kunnen praten over zijn of haar ontwikkeling.
Sommige ouders willen ook graag thuis met
hun kind oefenen. Dat is prima, hoewel we
ook vinden dat er na een dagje stevig werken
op school tijd moet zijn voor andere zaken.
Het is belangrijk dat kinderen zich na
schooltijd kunnen ontspannen met sport,
spel, lezen of een andere hobby.
Wanneer u toch wat extra’s met uw kind
wilt oefenen, kunt u gebruik maken van
verschillende websites. We hebben er een
aantal voor u op een rijtje gezet (zie
verderop in deze nieuwsbrief).
Tenslotte wensen wij u namens het hele
team van De Reuzepas een fijne vakantie
toe. Of u nu carnaval gaat vieren, op vakantie
gaat, of lekker thuis blijft: geniet ervan!

Couscous & Kaas
Elk schooljaar krijgt elke groep een
culturele activiteit aangeboden. De
groepen 5 en 6 gaan dit jaar naar een
voorstelling in de Vereeniging in
Nijmegen. Op 22 maart is het zover! We
zijn al druk aan het oefenen want het is
een interactieve voorstelling. De kinderen
doen dus mee. Dat kan zijn met liedjes,
dansjes en bodypercussie. De voorstelling
heet: ”Couscous & kaas”. We hebben er al
veel zin in!
Dit betekent dat groep 6 op 22 maart niet
meedoet aan de Reuze-Draai-Door show!

Informatieavond
Lentekriebels
Afgelopen maandagavond hebben we in
samenwerking met de GGD een zinvolle
informatieavond georganiseerd over de
lessen ‘Kriebels in je buik’ relationele en
seksuele vorming die we gaan geven in de
week van de lentekriebels. De ouders die
de ouderavond bezocht hebben, hebben
informatie mee naar huis gekregen van de
GGD. Deze informatie krijgen we als school
digitaal. Zodra we deze hebben, mailen we
dit door naar alle ouders!
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Herinnering:
oudervragenlijst
Sommigen van u hebben het al gedaan, maar
nog lang niet iedereen: het invullen van de
oudervragenlijst. Vorige week maandag heeft
uw oudste kind een briefje met de
inloggegevens meegekregen. U heeft nog de
tijd t/m 6 maart. Hoe meer ouders het
invullen, hoe betrouwbaarder de uitslag. De
belangrijkste conclusies leest u in een
volgende nieuwsbrief. Alvast ontzettend
bedankt!

Beste ouder(s),
De kinderen van de tussen schoolse opvang
(TSO) krijgen komende dagen allemaal een
brief mee over de algemene zaken binnen de
TSO. Wij vinden het belangrijk dat jullie als
ouders op de hoogte zijn van de werkwijze
binnen de TSO en hopen dat jullie zo een
duidelijk beeld krijgen. Daarna krijgt ieder kind
dat start bij de TSO, deze brief mee naar huis.
Wil je graag weten hoe de TSO verloopt? Dan
ben je van harte welkom om een keer in de
groep van je kind mee te lunchen. Je kunt een
afspraak maken tussen de middag, via het
telefoonnummer van de TSO.
Ben jezelf geïnteresseerd of ken je nog
iemand die het leuk vindt om met kinderen te
lunchen, dan horen wij dat graag. Voor het
werken bij de TSO ontvang je een
vrijwilligersvergoeding.

Oefenwebsites
Sommenmaker.nl
U kunt zelf werkbladen samenstellen en uitprinten.
Desommenfabriek.nl
Een site om sommen te oefenen maar ook uitlegfilmpjes te bekijken. Let op: deelsommen doen zij op
een andere manier dan dat wij het volgens de methode doen.
Rekentoppers.nl
Een online oefensite waarbij tempo/automatiseren geoefend wordt (wedstrijdelement)
Via de site webbertjes.nl kom je ook op rekentoppers, maar dan kun je categorieën kiezen (daar staat
ook bij voor welke groep, dus dat maakt gericht oefenen makkelijker.
Digipuzzle.net (kiezen voor 'leerspellen')
Allerlei educatieve spelletjes. Niet alleen rekenen maar ook voor taal, Engels en topografie.
Redactiesommen.nl
Een site waarop verhaaltjes sommen geoefend kunnen worden. Het mooie is dat er een soort
stappenplan naast de som staat dat kinderen helpt de som in stukjes op te lossen.
Wijzeroverdebasisschool.nl
Rekenoefeningen en informatie over de groepen. Voor ouders informatie over wat er per groep wordt
aangeboden, met tips over hoe je met je kind kunt oefenen (bijvoorbeeld begrijpend lezen, maar ook
boekentips, spelling, Cito oefenen). Voor rekenen een checklist voor ouders en de optie om gratis
werkbladen te downloaden. Enige nadeel is dat je een account moet aanmaken.
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Citoleestrainer.nl
Allerlei vakgebieden op niveau. Manier van vragen zoals Cito dat ook doet. Online oefenen.
Sibextra.blogspot.nl
De site van spelling in beeld. Extra oefenstof bij de taken die in de klas aan bod komen.
Via Google zoeken op junior Einstein. Junior Einstein heeft oefenstof voor meerdere vakken: taal,
spelling, begrijpend lezen, maar ook verkeer, geschiedenis, topografie en rekenen. U kunt ook
rechtstreeks op de site komen door bv taal-oefenen.nl, of rekenen-oefenen.nl te kiezen. Binnen de
site kunt u kiezen voor een groep/niveau. Vanuit de site kunt u ook kiezen voor andere vakken.
Jufmelis.nl.
Site om online spelling, woordenschat en ontleden te oefenen.
http://www.topomania.net
Om topografie te oefenen (let op: komt niet exact overeen met de gevraagde oefenstof uit onze
methode, het is dus niet toereikend om alleen dit te oefenen voor een topografietoets)
Kids4cito.nl
Speciaal voor kinderen uit groep 7 en 8 om te oefenen voor de entree- en de eindtoets.
http://www.meestermichael.nl/leerlingen/index.html
Een site waarin je een groep aan kunt klikken en voor een vak kunt kiezen waarmee je kunt
oefenen.
http://mike.digischool.nl/
Een site om Engels te leren.
Een programma dat u zelf aan zou kunnen schaffen is ‘Squla’. Kinderen kunnen oefenen op niveau,
online. Het programma is in samenwerking met Cito gemaakt.
http://www.squla.nl
Wat ook belangrijk is, voor alle leeftijden: lezen! Goed kunnen lezen is essentieel voor succes op
school. Je kind leert lezen op school, maar om een ècht goede lezer te worden moet je kind vooral
veel ‘leeskilometers’ maken. En dat betekent: thuis lekker veel lezen! Voorlezen is ontzettend
belangrijk om kinderen kennis te laten maken met boeken en verhalen, maar is zeker ook aan te
raden als je kind al zelf kan lezen! Op onderstaande site kunt u tips voor ouders vinden.
http://www.zwijsenouders.nl/Ondersteun-je-kind/Lezen-en-voorlezen.htm#
Tenslotte: samen met uw kind een gezelschapsspelletje spelen is heel waardevol: er zit vaak een
educatief element in, uw kind leert belangrijke vaardigheden als tegen je verlies kunnen en
samenwerken. En zeker niet onbelangrijk: het is gezellig!
Wij hopen u met deze informatie geholpen te hebben. Heeft u vragen dan kunt u daarover bij de
leerkracht van uw kind terecht.
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Carnaval
Carnaval op De Reuzepas vrijdagochtend 24 februari.
De kinderen gaan (verkleed natuurlijk) die dag op de gewone tijd de klas in.
Ze hoeven deze dag géén fruit en drinken mee te nemen. De ouderraad zorgt voor drinken en iets
lekkers.
De optocht start om 9 uur en we hopen op véél publiek langs de route.
Muziek en versieringen langs de route vinden we gezellig.
Verzoek aan de ouders : ga als publiek langs de kant staan en niet tussen de
kinderen lopen (behalve hulpouders bij de kar )
Confetti e.d. mag wel buiten maar niet binnen de school.
We hopen wederom op een mooie optocht.
Route optocht:
Opstellen optocht Den Elt voor de school
Richting Ouwe Deeg
Linksaf Hoogstraat
Let op : kruising Hoogstraat Vordingstraat oversteken
Linksaf Dir. Trompstraat
Kruising Dir.Trompstraat Tuba oversteken
Op huisnummer 10 Prins LUUK en zijn gevolg ophalen
De optocht keert daarna om in de Dir. Trompstraat
Rechtsaf Tuba
Linksaf Triangel
Linksaf Burg. Blessinglaan
Rechtsaf Vordingstraat Linksaf den Elt

Hallo allemaal,
We hebben maandag 13 februari de inhuldiging van de leerlingenraad gevierd.
De kinderen van de leerlingenraad hebben een presentatie gehouden we hebben het allemaal heel
goed gedaan. Meester Wilbert had voor ons allemaal een heel leuke introductiegedicht gemaakt. Dat
deed hij heel goed en heel leuk. Wij vinden het tof dat hij met ons de leerlingenraad doet. Het was
ook heel leuk dat Mattie(?) en Bob(?) uit groep 8 voor muziek hebben gezorgd.
We hadden ook een bijzondere gast de burgemeester!!! De burgemeester heeft ons beloofd dat we
een keer bij hem op bezoek mochten komen. Dat gaan we ook doen. Wij kregen ook een geldbedrag
voor de leerlingenraad. Dat was een bedrag van € 450,-. Dit geld is opgehaald met het verkopen van
de loten van Jantje Beton.
We hebben genoten en we hebben het leuk gehad. Dit maak je niet elke dag mee.
Onze volgende vergadering is op 20 maart. Tot de volgende keer!
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KION kindercentrum den Elt, biedt diverse vormen van opvang:
Voorschoolse opvang Tussenschoolse opvang Buitenschoolse opvang Kinderdagopvang.
Er wordt bij de Reuzepas tussen schoolse opvang (TSO) aangeboden door KION Broodnodig, op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De tarieven staan vermeld op de site van KION.
KION Broodnodig biedt TSO waar kinderen kunnen ontspannen en energie opdoen voor de
lessen in de middag. De kinderen krijgen ruim de tijd om hun zelf meegebrachte boterhammen
op te eten. Daarna spelen ze met hun vriendjes. Dit alles onder begeleiding van onze
enthousiaste overblijfkrachten. Om de TSO goed te laten verlopen werkt KION Broodnodig met
een contactpersoon en een coördinator. Daar kun je je vragen aan stellen .
Als kinderen bij de TSO starten is er meestal van te voren geen kennismakingsgesprek met
ouders om de gang van zaken toe te lichten. Daarom krijgt je kind na de eerste keer een
informatiebrief mee, zodat je geïnformeerd wordt over de TSO.
De TSO is telefonisch bereikbaar van 11.45 uur- 13.00 uur. Je kunt ook een bericht inspreken,
dan neemt een TSO medewerker contact met je op.
Telefoonnummer:06-51470103.
Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.kion.nl/tussenschoolseopvang of neem
contact op met Klantrelaties via 024 382 26 55 of broodnodig@kion.nl
De buitenschoolse opvang (BSO) is heel praktisch gevestigd in een lokaal van de school op de
eerste verdieping. Het is voorzien van diverse speelhoeken met materiaal voor verschillende
leeftijden. Daarnaast maken we gebruik van de gymzaal, het handenarbeidlokaal en de
speelplaatsen. Voor de kinderen is het een vertrouwde omgeving waar ze zich snel thuis voelen,
vooral ook omdat er vaste pedagogisch medewerkers zijn. In de vakanties wordt er een speciaal
programma gemaakt met de kinderen. Overweeg je BSO voor je kind, loop dan gerust na
schooltijd even binnen. Je bent van harte welkom. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn wij
te vinden in het BSO lokaal en op woensdag en vrijdag bij de kinderdagopvang.
Ook bieden wij voorschoolse opvang (VSO) op alle dagen van de week vanaf 7.30 uur tot 8.45
uur. Sinds kort is dat ook mogelijk vanaf 7.15 uur. De jongste kinderen worden naar hun groep
gebracht en de oudste kinderen gaan zelfstandig.
Naast opvang voor kinderen in de schoolleeftijd, bieden wij ook kinderdagopvang voor 0-4 jaar.
Interesse, loop even binnen of maak een afspraak voor een rondleiding.
Voor uitgebreidere informatie en aanmelden kun je terecht op www.kion.nl

Het kan ook via klantrelaties@kion.nl of telefonisch via nummer 024-3822655
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