Nieuwsbrief
30-08-2017

Samen op stap
Beste ouders,
Hopelijk heeft u allen een hele fijne
zomervakantie gehad en is iedereen weer
uitgerust en vol met energie om te starten
met het nieuwe schooljaar. Het team van De
Reuzepas is er in ieder geval klaar voor. De
klassen zijn schoongemaakt en opnieuw
ingericht. Groep 4 heeft een plek op de
bovenste verdieping gekregen en ook de
schakelklas heeft ook een nieuw lokaal
gekregen. Nieuwe schriften en boeken
liggen klaar. We starten met de nieuwe
methode voor aardrijkskunde en
geschiedenis. Kortom we hebben er zin in!
Maandag hebben we geproost op een nieuw
schooljaar. Volgens mij willen de kinderen,
de ouders en de leerkrachten eigenlijk
allemaal (ongeveer) hetzelfde: dat het een
fijn, gezellig en leerzaam jaar wordt!
Het team van De Reuzepas zal ook dit
schooljaar weer Reuze haar best hiervoor
doen!
Volgende week dinsdag starten we met het
eerste inloopuurtje van dit schooljaar. De
overige data staan in de kalender en zullen
ook in de nieuwsbrieven staan. Ilse en
Marieke (wanneer we het op een dinsdag
organiseren zal ook Henk erbij zijn) maken
tijd voor uw vragen. In de teamkamer kunt u
bij ons terecht. Natuurlijk hoeft u met
vragen, zorgen en/of opmerkingen die niet
kunnen wachten tot het volgende inloopuur,
niet te wachten. Dan belt of mailt u gewoon
even naar school, of loopt u even binnen.
Wanneer we op de juiste plaats met elkaar
in gesprek gaan, zal heel veel samen
opgelost kunnen worden! Wanneer u onze
klachtenregeling wilt bekijken, kan dat op
onze website: www.reuzepas.nl Kijk dan
onder de kop ‘documenten’, en dan onder
‘regelingen’.

Agenda
5 september
Inlooptijd voor ouders
8.45-9.30 uur.
Will afwezig , vervanging in groep 5
6 september
Henk, Pleuntje, Ilse en Marieke
cursusdag. Henk en Pleuntje afwezig.
7 september
Vergadering ouderraad
11 september
Informatieavond:
- 19.00 uur: groep 1/2B
- 20.30 uur: groep 1/2A en 1/2C
12 september
Informatieavond:
- 19.00 uur: groep 6 en 5
- 20.30 uur: groep 3 en 8
13 september
Volgende, uitgebreide nieuwsbrief
14 september
Informatieavond:
- 19.00 uur: groep 7
- 20.30 uur: groep 4
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ANWB Streetwise komt
14 september op
bezoek
Samen op stap
Daar vindt u onze klachtenregeling en een
stroomschema klachtenprocedure.
In september organiseren we onze
jaarlijkse informatieavonden. Data en
tijden staan op de kalender en onder het
kopje agenda in deze nieuwsbrief. We
hopen natuurlijk op een hele grote
opkomst. U bent welkom in het klaslokaal
van uw kind.
Wat we in deze nieuwsbrief alvast willen
vermelden is het gymrooster. Dit heeft
ook in de bijlage bij de schoolgids gestaan
die u eind vorig schooljaar via de mail
heeft ontvangen. We kunnen het ons
echter voorstellen dat u nog niet alles
gelezen heeft.
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De lessen op de donderdag worden
gegeven door Judith, de buurtsportcoach.
De overige lessen worden door de eigen
leerkracht gegeven.

Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk
voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom
hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op
14 september naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk,
leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor
alle leerlingen van de basisschool. Professionele
instructeurs komen een ochtend naar de school
en geven verkeerstrainingen op maat. Met
speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electroen rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten,
opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt
de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
- Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse
introductie op gevaarherkenning, herkennen van
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van
autogordel en autostoeltje.
- Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere
behandeling van gevaarherkenning, veilig
oversteken en de noodzaak van gebruik van de
autogordel in een autostoeltje.
- Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van
reactiesnelheid, inschatten van de remweg van
een auto en het juiste gebruik van een
veiligheidsgordel.
- Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’:
Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat?
Klik dan op onderstaande link en bekijk het
filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een
leerzame maar vooral gezellige dag van maken!!

Groep 4 en 5 krijgen dit jaar ook weer op
een aantal donderdagen les van een
muziekdocent. Sara di Marco gaat deze
lessen op De Reuzepas verzorgen.
Rest ons u een Reuzefijn, gezellig en
leerzaam schooljaar te wensen waarin we
samen op stap gaan om uw kind een
stapje verder te brengen in zijn of haar
ontwikkeling.
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Rezan Shani Baqi

Nieuw op school
We mogen weer een aantal nieuwe kinderen op De Reuzepas verwelkomen!
In groep 1a:
- Siem Degen
- Lucca Jansen
- Jelle Verbrugge
- Elize de Witt
In groep 1b:
- Tess Janssen
- Ishaan Jokhan
- Rezan Shani Baqi
- Thijmen Willems
In groep 1c:
- Finn de Beijer
- Londisha Paans
- Wout Thomassen
- Koen Velthuizen
- Luuk van Werven
- Sophie Zwitselaar
In groep 3:
- Joshua Vleeming
In groep 4:
- Sem IJkhout
- Férence Willems
In groep 5:
- Lorenzo van Zanten
In groep 6:
- Lodzia Vleeming
- Carmen Gonzalez Pelayo
In groep 8:
- Eloine Gonzalez Pelayo

Wij wensen hen een Reuze fijne tijd toe op De Reuzepas!
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Rezan Shani Baqi

Let op: informatieavond groep 8
De informatieavond voor groep 8 is niet, zoals in de kalender staat, op maandag 11 september
maar op dinsdag 12 september om 20.30 uur!

Hoofdluiskammen
Dit schooljaar hebben we in overleg met ouders gekozen voor een andere aanpak van het
hoofdluiskammen.
We hopen dat per groep zich 2 ouders beschikbaar stellen om de haren van alle kinderen uit
betreffende groep te kammen. Dit gebeurt dan wel in de week na een vakantie, maar op
welke dag en welke tijd, dat kan in overleg met de leerkracht.
Wilt u ervoor helpen zorgen dat ook dit schooljaar haarluizen nauwelijks op De Reuzepas
voorkomen? Geef dit dan z.s.m. door aan de leerkracht van uw kind!

Aanvangstijd school
We merken dat sommige kinderen steeds vroeger op het schoolplein zijn. Soms al om 8.00 uur.
Pas om 8.30 uur is er een leerkracht op het plein om te surveilleren. Het is daarom niet de
bedoeling dat kinderen voor 8.30 uur op school zijn. ‘s Middags geldt dezelfde afspraak om
13.00 uur. Dank voor uw begrip. (Natuurlijk verwachten we wel dat alle kinderen op tijd in de
klas zijn).
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Nieuws van Beuningen samen in beweging
Na een Heerlijke vakantie mogen wij ook dit schooljaar weer bewegingsonderwijs
verzorgen voor een deel van de Beuningse basisschoolkinderen. Sommige kinderen
kennen ons al van afgelopen jaar en andere kinderen gaan voor het eerst met ons
kennismaken. We hopen dan ook dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer
met frisse energie naar school komt. Wij hebben er in ieder geval weer zin in!!
In de Vakantie is Juf Esther bevallen van een prachtige zoon Chris. Chris en juf Esther
maken het goed en genieten samen nog even van het najaarszonnetje.
Na een afsluitende vakantieweek met tropische temperaturen kan het ook de komende
tijd nog heerlijk ‘slipperweer’ zijn. In dat geval willen wij u adviseren om een paar
(extra) sokken in de gymtas van uw kind te doen om blaren (bij blote voeten in de
gymschoenen) te voorkomen.
Van 9 t/m 17 september is de Nationale Sportweek. Om de Nationale Sportweek goed
te beginnen, worden op zaterdag 9 september vrijwilligers van sportverenigingen in het
zonnetje gezet bij de AH. Daarnaast roept De Gelderse Sport Federatie woensdag 13
september uit tot Gelderse ‘ Kom in je sportkleding naar school’ –dag. Midden in de
Nationale Sportweek mogen kinderen hun sporttenue aantrekken en dit aan de klas laten
zien. Van ballet tot voetbal en van paardrijden tot volleybal. Op deze dag is er een foto
actie waarbij de klassen worden uitgedaagd om de origineelste foto te maken en op te
sturen via Facebook met #NSWGld. Uit alle inzendingen krijgt de leukste foto een speciale
prijs voor de hele klas. Daarnaast wordt er een skate/stuntstep clinic aangeboden door
Beuningen Samen in Beweging en gegeven door Waahalla Nijmegen. Op 14 september
kunnen kinderen van groep 6 t/m 8 deze clinic komen volgen op het Julianaplein in
Beuningen. De juf of meester moet zich wel snel inschrijven! Ouders mogen uiteraard
deze ochtend of middag komen kijken na de kunsten en stunts van alle kinderen.
Tot slot zullen wij ook dit schooljaar stagiaires gaan begeleiden. Dit zijn stagiaires van ROC
Sport en Bewegen en ALO studenten van de HAN in Nijmegen. In ons volgende
nieuwsbriefitem zullen wij de eerste stagiaires aan u voorstellen.
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.
Buurtsportcoaches Sport en Onderwijs
Judith de Backer jdebacker.bscbeuningen@gmail.com
Esther Timmermans etimmermans.bscbeuningen@gmail.com
Mitch Orth morth.bscbeuningen@gmail.com
www.beuningen.nl/sameninbeweging
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