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Samen op stap
Beste ouders,
Het kan u niet ontgaan zijn in het nieuws en
inmiddels hebben we u ook via de mail
geïnformeerd: De Reuzepas doet mee aan de
staking op 5 oktober.
Ook ons team staakt
voor minder werkdruk
en een eerlijk salaris.
Eigenlijk hadden we die
ochtend de inloop voor
ouders gepland.
We verzetten deze naar
donderdag 12 oktober.
Van 8.45 uur tot 9.30
uur kunt u in de
teamkamer terecht om allerlei (schoolse)
zaken te bespreken met Ilse en/of Marieke.
Maak er gebruik van!
In de week van 9 oktober staan de
omgekeerde oudergesprekken gepland. U
kent als ouder(s) uw kind het allerbeste, en
heeft een schat aan informatie over uw kind
voor ons. Wij willen graag door middel van dit
‘omgekeerd oudergesprek’, elkaar op de
hoogte brengen, afstemmen en samen gaan
voor het zelfde doel: uw kind zich optimaal
laten ontwikkelen en ontplooien!

Nieuw op school
In groep 1-2B verwelkomen we Fajah Berens.
We wensen haar een reuze fijne en leerzame
tijd toe op De Reuzepas.

Agenda
27 september
Start kinderpostzegelactie
28 september
Leerlingenraad
29 september
Crea-ochtend bovenbouw
3 oktober
Ondersteuningsteam
U ontvangt per mail de uitnodiging voor het
oudergesprek
4 oktober
Start Kinderboekenweek
Crea-ochtend onderbouw
Henk, Ilse, Pleuntje en Marieke volgen een
masterclass en zijn dus niet op school
5 oktober
Staking! School is gesloten. De inloop voor
ouders wordt verzet naar 12 oktober
6 oktober
Juf Ilse jarig
9 oktober
Omgekeerde oudergesprekken. De kinderen
uit groep 6,7,8 worden hierbij verwacht.
10 oktober
Omgekeerde oudergesprekken. De kinderen
uit groep 6,7,8 worden hierbij verwacht.
11 oktober
Volgende nieuwsbrief
Reuze-Draai-Door-Show groep 1-2C, 3,5,7 en
de nieuwkomersgroep
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Nieuw dit jaar is dat in de groepen 6,7 en 8 de kinderen mee mogen naar het gesprek.
Het gaat immers over henzelf. Wij denken dat de kinderen vanaf groep 6 hiervoor oud
genoeg zijn. Op deze manier hopen we de kinderen nog meer bewust te maken van hun
eigen leerproces en hen zo optimaal mogelijk hierbij te betrekken.
Mogelijke gespreksonderwerpen van leerkracht, ouder(s) en kinderen (vanaf groep 6):
Lekker in zijn vel?
Met plezier naar school? (nee, waarom niet?!)
Welke belangrijke informatie moeten wij op school weten?
Sociale ontwikkeling? (vriendjes/speelafspraken)
Emotionele ontwikkeling? (uiten van emotie thuis/op school)
Gedrag, is er een speciale aanpak die we moeten delen/afstemmen?
Wat zijn interesses van het kind?
Methode Vreedzame School; sociale omgang-gevoelens-regels-klimaat-duidelijkheidconflicthantering.
Het zou fijn zijn als u zich thuis, eventueel met uw kind, op het gesprek voorbereidt.
Begin volgende week ontvangt u per mail de uitnodiging voor het gesprek.
Morgen komt de nieuwe leerlingenraad voor het eerst dit schooljaar bijeen. Meester
Wilbert gaat samen met de kinderen de taken verdelen. Belangrijke, te regelen zaken voor
de leerlingenraad zijn: inrichting speelplaats (wat willen we met de moddervakken) en de
aanschaf van speelmaterialen voor de speelplaats.
Vrijdag start de eerste crea-ochtend voor de bovenbouw. Woensdag 4 oktober is de
onderbouw aan de beurt. We hebben bewust niet meer (zoals vorig jaar) alleen voor
vrijdagen gekozen. Op deze manier hopen we ook andere ouders de kans te geven om te
kunnen helpen. Nieuw is ook dat we niet meer zozeer het eindproduct centraal stellen,
maar veel meer een bepaalde techniek. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan
figuurzagen of boetseren. Het is dan belangrijk dat kinderen ervaring opdoen met die
techniek. Wat ze maken is daarbij van ondergeschikt belang.
Op 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Gruwelijk en eng’.
Groep 1-2B, groep 7 en kinderen uit de schakelklas verzorgen de opening. Gedurende de
Kinderboekenweek maken alle groepen iets dat met het thema te maken heeft en dat met
een tentoonstelling aan elkaar wordt gepresenteerd op donderdag 12 oktober.
Alle ouders zijn bij deze uitgenodigd de tentoonstelling te komen bekijken, op 12 oktober
van 13.15 tot 16.00 uur.
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Actie voor Sint Maarten
Vorige week heeft Davina Wever (moeder van Bella uit groep 1-2 b) de door u
ingezamelde produkten voor Sint Maarten opgehaald. Velen van u hebben aan deze
mooie actie meegewerkt. Onderstaande reactie en foto’s zijn van Davina:
Van harte willen wij jullie namens Stichting Make Sint Maarten Great Again bedanken
voor jullie ondersteuning en hulp. Vandaag is het zover dat we de spullen bij onze drop
off point in Arnhem mochten wegbrengen. Ik heb wat foto's gemaakt waarvan ik denk
dat de kids het heel leuk zouden vinden om ze terug te zien. Alle beetjes helpen.
Nogmaals super bedankt.

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

Van de MR
Verkiezingen nieuw ouderlid
2 weken geleden zijn er verkiezingen geweest voor een nieuw ouderlid in de
Medezeggenschapsraad. Hiervoor hadden zich Vivianne Romeijnders en Pim van
Rossum beschikbaar gesteld.
Na het tellen van de stemmen is gebleken dat Pim van Rossum de meeste stemmen
heeft gekregen. Pim heeft ook al gelijk kunnen deelnemen aan het eerste overleg van de
MR.
We bedanken Vivianne voor haar kandidaatstelling en natuurlijk alle ouders voor het
uitbrengen van hun stem. Pim veel succes in de MR.
Wellicht nog belangrijk om te weten:
De overige leden van de MR staan vermeld in de schoolgids.
De vergaderingen van MR zijn openbaar, dus u bent welkom om deze een keer bij te
wonen.
Andere schooltijden
De werkgroep 'Andere Schooltijden' is al weer een tijdje actief. Hierbij zijn er
procesafspraken gemaakt maar is er vooral gekeken naar de voor- en nadelen van de
verschillende modellen (zoals bijvoorbeeld het 5-gelijke-dagen model). We weten uit de
peiling van vorig jaar dat er onder de ouders een grote wens is tot verandering van
schooltijden. Niet minder belangrijk is de mening van de leerkrachten. Arbeidstijden
worden bijvoorbeeld aangepast en dat kan (en mag) niet zonder instemming van de
leerkrachten.
Daarom is een eerste belangrijke stap het draagvlak bij de leerkrachten te peilen. Dit
onderzoek loopt momenteel en we hopen dit binnenkort duidelijk te hebben. Pas dan
wordt bepaald of het onderzoek naar de haalbaarheid en de uiteindelijke invoering van
andere schooltijden wordt voortgezet.
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