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Samen op stap

Agenda

Beste ouders,

26 januari
Juf Ria jarig

De komende weken staan in het teken van
carnaval. Het jeugdteam van De Dijkvelders
is afgelopen zondag onthuld tijdens de
prachtige pronkzitting. We zijn trots op onze
leerlingen: prins Luuk, adjudant Wout en de
pages Hieke en Pam. We zullen een Reuze
Zotte carnaval onder hun leiding gaan
vieren!
Laten we samen vierend op stap gaan!

30-31 januari, 01 februari
Adviesgesprekken groep 8
31 januari
Ondersteuningsteam
GMR vergadering
01 februari
Crea-ochtend bovenbouw
informatieavond AZC, 19.30 uur
03 februari
Groep 1 t/m 4 vrij!!!!
08 februari
Volgende nieuwsbrief

Nieuw op school
In groep 1-2B verwelkomen we Fenna
Hendriks.
We wensen haar een reuze fijne tijd toe op
De Reuzepas.

Lentekriebels,
Vanaf dit schooljaar gaan we op De
Reuzepas in iedere groep aandacht besteden
aan de relationele en seksuele ontwikkeling
van kinderen. We starten in de week van de
Lentekriebels van 20 t/m 24 maart. Meer
informatie krijgt u tijdens een ouderavond
over dit onderwerp die we samen met de
GGD organiseren. We doen dit op 20
februari. De uitnodiging ontvangt u nog van
ons. Schrijft u de datum al wel in uw
agenda?
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Klachtenprocedure

Technieklokaal

Ondanks alle goede bedoelingen van alle
betrokkenen op school, kan het natuurlijk
voorkomen dat individuele ouders vragen of
klachten hebben. Elke klacht is een uiting van
onvrede, welke we het liefst willen
voorkomen of zo spoedig mogelijk willen
wegnemen. Natuurlijk hopen we dat
dergelijke incidenten niet of weinig
voorkomen. We willen ouders aanraden in
geen geval met een klacht of een probleem
rond te blijven lopen. Wij zouden het liefst
zien dat bij vragen of klachten ouders ons
gemakkelijk en onbevangen tegemoet willen
treden en er geen drempels worden ervaren.
Samen staan ouders en leerkrachten immers
voor hetzelfde doel: het begeleiden van
kinderen in hun opvoeding en ontwikkeling.
Een open communicatie geeft daarbij de
meeste garantie op een vruchtbare
samenwerking.

Op 14 november jongstleden is het
Techniek Lab Beuningen officieel geopend
door wethouder Hans Driessen. In het
Techniek Lab Beuningen gaan we uit van
onderzoekend – ontdekkend –
ontwikkelend leren. Hierbij zijn de volgende
aspecten van belang:
Onderzoeksvragen worden vanuit eigen
interesse en nieuwsgierigheid
geformuleerd in samenwerking met
medeleerlingen;
In de groepjes (2 – 3 – 4 leerlingen) wordt
gezamenlijk gezocht naar de antwoorden
op die vragen;
De gevonden resultaten worden aan de
gehele groep gepresenteerd.
Voorbeelden van werkplekken zijn:
figuurzagen, solderen, magneten, 3 D
printer, stopmotion (animatiefilmpjes
maken).
We zullen zeker met onze kinderen uit de
groepen 6,7,8 hier gebruik van gaan
maken!

Wanneer u toch een klacht heeft, is het de
bedoeling dat u het stroomschema van de
klachtenprocedure hanteert. Gezamenlijk
zullen wij er alles aan doen om uw klacht te
verhelpen. De klachtenprocedure vindt u op
onze website: www.reuzepas.nl Kijkt u onder:
ouder-documenten-regelingen.
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Herinneringen
- Namens de ouderraad: wanneer u het nog
niet gedaan heeft: denkt u aan het betalen
van de ouderbijdrage? Middels een mail bent
u eerder op de hoogte gebracht!
- Wilt u graag mee als begeleidingsouder voor
het schoolkamp van de groepen 3 t/m 7, geef
dit dan door via een mail naar:
info@reuzepas.nl.

Carnaval 2017
Het thema van carnaval 2017 van de
vereniging De Dijkvelders is: 1001 nacht!
Dit thema is voor de kinderen van De
Reuzepas niet verplicht (voor kleding en de
optocht).
Meer informatie over de carnavalsviering
krijgt u binnenkort.
De meesters en juffen zijn al druk bezig met
het oefenen voor hun optreden……

Aanmelden nieuwe leerlingen,
Op De Reuzepas houden we iedere dag ‘open dag’. Heeft u een zoon of dochter die komend schooljaar
4 jaar wordt, neem dan contact op met de school voor het maken van een afspraak. In een persoonlijk
gesprek vertellen we u graag over het onderwijs op De Reuzepas en geven we u een rondleiding. Het
is de bedoeling dat nieuwe leerlingen voor 1 april aangemeld zijn!
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Leerlingenraad
Alle kandidaten voor de leerlingenraad, uit de groepen 5 t/m 8, hadden de opdracht gekregen hun
talenten te presenteren in hun eigen groep. Ze moesten antwoord geven op vragen zoals: “Waarom
ben jij een goede kandidaat voor de leerlingenraad?” en “ Noem eens iets op, waar jij in de
leerlingenraad over zou willen praten?” Nadat er afspraken waren gemaakt over de manier van kiezen,
mochten de kinderen in de eigen groep stemmen op de in hun ogen beste kandidaat voor de
leerlingenraad voor de rest van het schooljaar.
Nadat de stemmen waren geteld bleek een fantastisch stel kandidaten uit de stembus te zijn gerold:
Uit groep 5: Sarah Coenders en Bink Heijmans
Uit groep 6: Jaylynn de Jong en Olivier Cuijpers
Uit groep 7: Demi Roelofs en Julian Korsten
Uit groep 8: Maud Derksen en Luuk Roelofs
Succes gegarandeerd met deze kanjers en we feliciteren deze kinderen met hun plek in de
leerlingenraad.
Woensdag 18 januari had de leerlingenraad al een eerste kennismakingsbijeenkomst waarbij ook al
huiswerk meegegeven werd:
Wie van de leden wil de komende vergaderingen leiden,
Wie van de leden wil aantekeningen maken van de bijeenkomsten,
Verder verslag uitbrengen over deze bijeenkomst aan de leerkracht van de eigen groep en eventueel
agendapunten voor de eerste echte vergadering bedenken .
Op maandag 30 januari vindt de eerste officiële vergadering van de leerlingenraad plaats en op 13
februari zal de inauguratie van de leerlingenraad plaatsvinden. Deze installatie zal op feestelijke wijze
gebeuren in de speelzaal van de onderbouw en begint om 9.00 uur.
Daarbij zullen alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 aanwezig zijn en hierbij nodigen wij u, en andere
belangstellenden, uit hierbij aanwezig te zijn. Dus noteer in uw agenda!
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