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Samen op stap
Wat een gezelligheid op school: alles is mooi versierd
en de kinderen bereiden zich voor op de komst van
Sinterklaas!
Sinterklaas
Om 8.45 uur hopen onze kinderen, samen met de
kinderen van Calimero, De Driestroom en KION Sint
te ontvangen op de speelplaats van de school. U bent
daarbij van harte uitgenodigd. Wilt u a.u.b. achter de
kinderen gaan staan zodat de kinderen het spektakel
goed kunnen zien? Bedankt voor uw begrip.

Binnenkort
5 december
Sinterklaasviering
………………………………………………………………………………….
6 december
Vergadering medezeggenschapsraad
…………………………………………………………………………….
8 december
Vergadering ouderraad

Voor de zekerheid nogmaals de schooltijden: 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.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag
14 december a.s.
Hoe, dat verklappen we nog niet, maar de volgende
nieuwsbrief zal er anders uit zien!

Leerlingenraad
Zoals u in een eerder nieuwsbrief heeft kunnen lezen,
starten we dit schooljaar met een leerlingenraad.

Verjaardag juf Astrid


-

Astrid viert op woensdag 11 januari haar verjaardag
samen met de kinderen!



Doel van de leerlingenraad:
Kinderen worden voorbereid op verantwoord
burgerschap.
Kinderen leren meedenken over zaken die
hen aangaan.
Kinderen gaan een helpende hand bieden bij
verschillende activiteiten.
Uit groep 5 t/m 8 zitten 2 kinderen per groep
in de leerlingenraad.
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Deze leerlingen zijn in hun eigen groep
gekozen via verkiezingen.
In de klas worden kinderen hierop
voorbereid.
Ouders geven toestemming voor eventuele
deelname aan de leerlingenraad.
Kinderen zitten een heel schooljaar in de
leerlingenraad en kunnen maximaal een keer
herkozen worden.
De raad vergadert 8 keer per jaar, onder
schooltijd.
Meester Wilbert begeleidt de leerlingenraad,
groep 7 levert de notulist en groep 8 de
voorzitter.
Start van de leerlingenraad: verkiezingen in
januari, de eerste vergadering in februari.
Binnenkort (na goedkeuring in de MR) kunt u
meer lezen over de leerlingenraad op de
website.

Gevraagd: vrijwillige schaakleraar
Op De Reuzepas zouden wij graag kinderen die goed
kunnen rekenen, schaakonderwijs aan willen bieden.
In eerste instantie denken we aan een uur, hooguit 2,
per week. Wie vindt dit leuk, of kent iemand die dit
leuk vindt en wil ons hierbij graag helpen???
Dat kan via een mail naar: info@reuzepas.nl

Nieuws van Beuningen samen in beweging

Kerstviering
Op 22 december vieren we weer kerst op school. De
kinderen zijn ’s middags vrij en komen ’s avonds naar
school voor de viering.
In de ochtend gaan we zingen in de Jan Linders om
geld op te halen voor ons goede doel. Hoe laat de
groep van uw kind aan de beurt is, hoort u nog van
ons.
Donderdagavond organiseren we weer een
sterrentocht en een diner in de klas. Tijdens het diner
is er in de speelzaal een markt voor de ouders.
De brief voor ouderhulp voor de sterrentocht gaat na
Sinterklaas mee naar huis.
Werkgroep kerst

Met de feestdagen van December voor de deur
willen we u graag even bijpraten over de
laatste stand van zaken omtrent het Beuningse
bewegingsonderwijs. In de afgelopen periode
hebben een aantal klassen voor het project
‘Beuningen samen in beweging op school’
(BIBOS) een clinic gehad van de
volleybalvereniging en of een bezoek gebracht
aan Go4Fit. Na de kerstvakantie zal in ieder
geval ook o.a. tafeltennisclub Beuningen hun
befaamde clinics weer komen verzorgen en
turnvereniging de Hazenkamp heeft zich ook al
aangemeld voor het BIBOS project.
Workshop ‘rollen op maat’
Naast de clinics die aangeboden worden in
samenwerking met sportverenigingen en
andere sportaanbieders heeft uw zoon en/of
dochter misschien ook wel gymles van één van
ons. Omdat wij in het bewegingsonderwijs, na
de in werking treding van de wet passend
onderwijs steeds vaker te maken krijgen met
kinderen met een beperking, zijn wij onlangs
naar een workshop ‘rollen op maat’ in Zwolle
geweest. Tijdens deze workshop hebben wij
zelf kunnen ervaren hoe het is om zittend in
een rolstoel deel te nemen aan regulier
bewegingsonderwijs. Daarnaast hebben we ook
meteen een aantal praktische ideeën

DVD schoolkamp Circus
De DVD van het afgelopen schoolkamp groep 3 t/m 7
is nog te bestellen. Geef uw kind een envelop met
€ 7,50 en daarop uw naam en de naam van uw kind
mee naar school, dan zorgen wij ervoor dat u de DVD
snel in huis heeft.
Een leuk kerstpresentje??
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meegekregen om activiteiten zodanig aan te
passen dat het voor een kind in een rolstoel
niet alleen haalbaar is om mee te doen, maar
dat ze zelfs een belangrijke actieve rol gaan
vervullen binnen bepaalde activiteiten. Zoals
het er nu naar uitziet zal deze workshop ook
nog opgevolgd worden door een workshop
‘bewegingsonderwijs op maat’ waarin allerlei
andere beperkingen tijdens het
bewegingsonderwijs aan bod komen. Wij kijken
al met veel enthousiasme uit naar deze
volgende inspirerende bijeenkomst.

het basisonderwijs. Mijn streven is om zo veel
mogelijk te proeven van de werkzaamheden
die hier bij horen, maar ik wil vooral de
kinderen een leuke tijd geven tijdens de
gymlessen. Zelf doe ik natuurlijk ook aan
sport, namelijk hardlopen, loop ik graag mee
aan Mudruns (Strong Viking) en nog veel meer!
Jimme Kerssen (stage bij Esther op donderdag)
Mijn naam is Jimme
Kerssen, 19 jaar oud,
geboren in Hoorn en
momenteel wonend in
Heesch. Ik heb 8 jaar
gespeeld bij
voetbalvereniging
H.V.C.H. waarvan 6
jaar als doelman. Mede
door een
schouderblessure ben ik
gestopt met voetbal en ben ik krachttraining
gaan doen. Dit heeft me ook een baan
opgeleverd in de sportschool. Ik ben erg
sociaal en vind het leuk om met mensen en
dus ook kinderen om te gaan. Ik ben dan ook
blij dat ik de kans krijg om uw kind les te
mogen geven, en hoop dan ook dat hij of zij
mij prettig vindt om voor de klas te hebben.
Als u nog nieuwsgierig was mijn lievelingskleur
is geel en mijn schoenmaat is 42,5 en ik ben
ongeveer 1,80 lang.

Stagiaires
In ons vorige bericht hebben we twee
derdejaars ALO studenten en 2 ROC stagiaires
aan u voorgesteld. Helaas kunnen we u
mededelen dat beide derdejaars ALO studenten
zijn gestopt met hun stage in Beuningen. Daar
tegenover staat wel dat we een 5-tal goede 1e
jaars ALO studenten hebben overgehouden. Zij
stellen zich bij deze even aan u voor:
Natasja van Asch (stage bij Esther op Dinsdag)
(middelste op de foto)

Mijn naam is Natasja van
Asch, ik ben 17 jaar oud
en ik kom uit Nijmegen.
Deze zomer ben ik op de
Hoge School van Arnhem
en Nijmegen begonnen
aan de opleiding ALO, dit
betekend dat ik studeer
om docente sport en
bewegen te worden.
Daarvoor mag ik sinds een aantal weken stage
lopen in de gymlessen van Esther. Ik zal dus
een deel van de lessen van uw zoon of dochter
verzorgen. ik hoop ook dat ik gedurende mijn
stageperiode uw kind kan enthousiasmeren om
te bewegen. Zelf ben ik actief binnen het
waterpolo bij zwemvereniging Aqua Novio ’94
in Nijmegen, ook verzorg ik hier zwemlessen.

Tim Geerdink (stage bij Esther op donderdag)
Voorafgaand aan de ALO
heb ik een MBO opleiding
gedaan, namelijk Sport &
Bewegen. Dit is een
vooropleiding voor de
ALO. Tijdens deze
opleiding ben ik al veel
bezig geweest met het
lesgeven aan kinderen,
tieners, jong volwassenen
en volwassenen. Op dit
moment doe ik aan voetbal bij Achilles’12. Dit
is een voetbalvereniging in Hengelo waar ik in
de weekenden ben. Ook heb ik op handbal
gezeten. Verder heb ik veel hobby’s zoals
fitness, longboarden en wielrennen. Ik hoop
dat het een hele leuke en leerzame periode
gaat worden. Ik heb er in ieder geval heel veel
zin in!

Kevin (stage op dinsdag bij Judith)
Mijn naam is Kevin
Bekking, ik ben 25 jaar en
studeer aan de ALO op de
HAN in Nijmegen.
Momenteel ben ik
eerstejaars en loop ik mijn
eerste stage met Judith de
Backer als mijn begeleider.
Het doel van de stage is
om kennis te maken met het lesgeven als
vakleerkracht lichamelijke opvoeding binnen

Ben (stage op donderdag bij Judith)
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Mijn naam is Ben Peters,
ik ben 19 jaar en ik zit nu
in het eerste jaar van de
ALO opleiding in
Nijmegen. Met deze
opleiding wil ik graag
vakdocent lichamelijke
opvoeding worden en
verder studeren in dit
vakgebied. De eerste
lessen op beide scholen was het de bedoeling
dat ik mee deed met de opdrachten. Om zo de
kinderen wat beter te leren kennen. Toen ik
eenmaal mijn eerste les gegeven had wist ik
dat ik de juiste richting had gekozen. Ik hou
ervan om les te geven en om de kinderen
enthousiast te maken over mijn vak. Naast
mijn opleiding houd ik mij voornamelijk bezig
met vechtsporten. Zoals: Braziliaans Jiu Jitsu
en kickboksen.

Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten
van Beuningen samen in beweging, like dan
onze Facebook-pagina en meldt u aan voor
onze nieuwsbrief door te mailen naar
beuningensameninbeweging@outlook.com.

Met sportieve groet,

Buurtsportcoaches Sport en Onderwijs
Judith de Backer
jdebacker.bscbeuningen@gmail.com
Esther Timmermans
etimmermans.bscbeuningen@gmail.com
www.beuningen.nl/sameninbeweging
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