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Samen op stap
We zijn al ruim 4 weken samen op stap! Wat hebben
de kinderen weer veel geleerd de afgelopen weken:
taal, rekenen, lezen, spelling, aardrijkskunde en
geschiedenis. Maar de zogenaamde cognitieve
ontwikkeling is niet de enige die we belangrijk vinden
op De Reuzepas.
Ook de creatieve ontwikkeling staat hoog in ons
vaandel. Binnenkort starten we met de eerste
creatieve ochtenden. Fijn dat zoveel ouders ons
daarbij willen helpen. Zonder ouderhulp kunnen wij
deze leuke, leerzame activiteiten niet aanbieden. En
we beschikken over creatief talent op school. Ik
bewonder geregeld mooie creaties in de gang en in
de verschillende groepen.
Over sportief talent beschikken we ook! Een aantal
groepen heeft vorige week in het kader van de
nationale sportweek meegedaan aan de activiteit
‘projump’ op het Julianaplein in Beuningen. Groep 7
heeft vorige week vrijdag laten zien over sportief
talent te beschikken tijdens de sportdag voor alle
groepen 7.
De muzieklessen door de muziekleerkracht zijn ook
weer gestart. Vorig jaar kreeg groep 4 les van de
muziekdocent, dit schooljaar krijgt ook groep 5 les
van haar. Tenslotte vinden we de sociaal-emotionele
ontwikkeling zeer belangrijk. Dit is namelijk de basis
om goed te kunnen leren op school. We besteden er
daarom structureel aandacht aan via de methode:
‘Vreedzame School’. Maar dat is natuurlijk niet het
enige moment dat we eraan werken. Dat doen we
eigenlijk de hele dag door. Leuk om te zien dat
kinderen er in de verschillende groepen ook echt mee
bezig zijn. Zo hoorde ik de kleuters over opstekers en
afbrekers. Wanneer je iemand een compliment geeft,
groeit diegene ervan. Dat is positief voor je zelfbeeld
en zelfvertrouwen. Wanneer je iets onaardigs tegen
elkaar zegt, werkt dat juist tegenovergesteld. In
groep 4 mocht het kind dat een hartje in zijn/haar
laatje vond, de hele dag complimenten uitdelen. De
rest van de groep moest aan het einde van de dag
raden wie de complimentenuitdeler was. Om het
extra moeilijk te maken, mocht de rest van de klas
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ook complimenten uitdelen. Op een leuke, speelse
manier leren de kinderen elkaar aardig en respectvol
te benaderen. Een basis voor het leven. Want laten
we eerlijk zijn: ook wij als volwassenen ‘groeien’ daar
toch van!

We hopen u allen te mogen verwelkomen!

Oudergesprekken groep 1 t/m 8

Welkom

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

Op 10 en 11 oktober zijn er oudergesprekken voor
alle kinderen op school. Tijdens deze gesprekken
willen we u graag aan het woord laten. Wat wilt u dat
de leerkracht over uw kind weet? Hoe ervaart uw
kind de school? Waar loopt het tegenaan? Kortom
alles wat kan helpen om de begeleiding van uw kind
op school zo optimaal mogelijk te maken.
De uitnodiging voor de gesprekken ontvangt u
midden volgende week per mail! Tevens mailen we u
een blad met een aantal vragen waaraan u kunt
denken als basis voor het gesprek. Op deze manier
kunt u zich erop voorbereiden.

In groep 1-2 C: Gino Lagarde.
In groep 4: Dilano Lagarde.
Wij hopen dat deze 2 kinderen zich snel thuis voelen
op De Reuzepas en dat ze een leerzame, fijne tijd
zullen hebben.

Jarig:

Dijkmagazijn

Plusklas
Sinds 2 jaar hebben we een Oeverwal plusklas. Deze
klas is bedoeld voor hoogbegaafde (bovenbouw)
leerlingen van de Oeverwalscholen. Er is een aantal
criteria opgesteld waaraan leerlingen moeten
voldoen om hieraan deel te mogen nemen. De
kinderen gaan hier iedere dinsdag naar toe. Ze
werken daar aan verschillende projecten. De ouders
van betreffende kinderen hebben inmiddels een
informatieavond gehad. Maaike is op De Reuzepas
degene die zich met de organisatie en de coördinatie
rondom meer- en hoogbegaafde leerlingen bezig
houdt.

Op 6 oktober a.s. is Juf Ilse jarig. Juf Dorine is jarig op
14 oktober. We wensen hen alvast een hele fijne en
gezellige verjaardag.

Excursie van het Dijkmagazijn:
Donderdagochtend 13 oktober heeft groep 5 een
veldles Herfstpad in het Roodslagbos, Kloosterstraat
Beuningen.
Alle zintuigen worden aangesproken tijdens de
veldles door ervaringen en ontdekkingen.
Wilt u uw kind laarzen meegeven?

Informatieavond:
De informatieavond is geweest. Fijn dat zoveel
ouders deze bezocht hebben. Wanneer u vragen
heeft, wacht dan niet tot de volgende ouderavond
maar maak een afspraak met de leerkracht van uw
kind!

Belangrijke data






Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek.
Het thema van dit jaar is: ‘Voor altijd jong’.
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.

12 oktober: Crea-ochtend bovenbouw
13 oktober: OR-vergadering
14 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek
19 oktober: Crea-ochtend onderbouw
24 t/m 28 oktober: herfstvakantie

Zo doen wij dat op De Reuzepas !!
Ziek melden:
Als uw kind ziek is verzoeken wij u uw kind
’s morgens vóór schooltijd telefonisch ziek te melden.
(email wordt niet altijd al voor schooltijd gelezen)
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Om 9.00 uur gaat onze conciërge langs alle klassen
om te controleren of alle kinderen op school zijn. Als
er kinderen afwezig zijn, zonder dat wij daar een
bericht over hebben ontvangen, neemt de conciërge
telefonisch contact om de ouders van het afwezige
kind. Op deze manier weten we allemaal waar de
kinderen zijn en hopen we vervelende situaties te
voorkomen.

medewerker.
De kinderen zijn over drie lokalen verdeeld; de
kleuters, de middenbouw en de bovenbouw. In
iedere ruimte staat een koelkast waar ze de lunch
vóór schooltijd in mogen zetten. Wij vinden het erg
fijn dat we de start hebben kunnen maken met
voldoende medewerkers. Ons team bestaat uit: Kim,
Krista, Ginette, Yu-la en Marianne.
Als u uw kind wilt aanmelden voor TSO dan kunt u
een mail sturen naar klantrelaties@kion.nl en daarbij
aangeven of u vaste dagen wilt afnemen of dat u een
strippenkaart wilt voor incidenteel overblijven.
De gegevens van uw kind worden dan naar de
contactpersoon gestuurd en zij zal het binnen het
TSO-team kenbaar maken.
Bij incidenteel overblijven willen wij u vragen dit
middels een briefje in de bus van de TSO door te
geven of via de voicemail van TSO de Reuzepas: 0651470103. Voor overige vragen /mededelingen kunt
u ook dat nummer bellen of mailen naar
tsoreuzepas@kion.nl
Tevens is het mogelijk uw vraag te stellen via e-mail
aan ondergetekende: e.adolfs@kion.nl
Met vriendelijk groet
Erica Adolfs
KION Clustermanager

Nieuws uit de ouderraad
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Wanneer
u vragen heeft of zich op wilt geven, kunt u contact
opnemen met Christel Verberkt
christel.verberkt@hetnet.nl. Zij is de moeder van
David de Klein uit groep 6.
In de volgende nieuwsbrief schrijft Christel een
inhoudelijk stukje over de taken van een lid van de
ouderraad.

Nieuws uit de MR.
De MR is dit schooljaar weer voor het eerst bijeen
geweest. De samenstelling is dit jaar ongewijzigd,
evenals de functies. Besproken zij de volgende
onderwerpen:
 Ontwikkeling van het coöperatief leren
binnen onze school.
 Aanschaf van een nieuwe methode voor
aardrijkskunde en geschiedenis.
 Start van de nieuwkomersklas
 Inventarisatie ouderpeiling schooltijden
 Ontwikkelen van een overzichtelijk document
klachtenregeling
Verder kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde
viering rond ons eerste lustrum, met “De
Vuilnismannen”.
Voor zover het nieuws vanuit de MR.

Binnengekomen berichten:

Beste ouders,
het schooljaar is enkele weken geleden gestart en zo
ook de TSO. Voor veel kinderen is het al een bekend
gegeven dat ze tussen de middag in een lokaal de
lunch eten onder begeleiding van een tso
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Namens de GGD:

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag
12 oktober a.s.
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