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Binnenkort
………………………………………………………………………………….
2 september
Voorstellingen Mad Science
………………………………………………………………………………….
8 september
Vergadering ouderraad
……………………………………………………………………………….
13 september
Viering 5-jarig bestaan van De Reuzepas
………………………………………………………………………………….
14 september
Start actie Jantje beton voor de groepen 4, 5 en 6
………………………………………………………………………………
15 september
Informatieavond groep 1 t/m 8:
19.00 uur: groep 3, 4, 6 en 8
20.30 uur: groep 1-2A, 1-2B, 1-2C, 5 en 7
………………………………………………………………………………….
18 september
Einde actie Jantje beton
………………………………………………………………………………….
Beuningen. Fenna is 13 jaar en gaat naar de tweede
klas van het voortgezet onderwijs. Janske is 10 jaar
en gaat naar groep 8. Mijn vrije tijd besteed ik graag
aan mijn gezin en ik houd van lezen, winkelen,
wandelen en vakantie vieren. Daarnaast doe ik aan
jazzballet. Hiervoor heb ik 21 jaar op De Wegwijzer in
Winssen gewerkt. De laatste 3 jaar als directeur,
daarvoor als leerkracht. Samen met Henk de directie
van de Reuzepas te vormen, zie ik als een mooie kans
en een nieuwe uitdaging. Ik ben aanwezig op
maandag, dinsdag en donderdag. U kunt me bereiken
via het mailadres dat u gewend bent:
info@reuzepas.nl.
Iedere 2 weken
ontvangt u van
ons een
nieuwsbrief. Het
is belangrijke
deze goed te
lezen. Naast
praktische
informatie houden we u hierin graag op de hoogte
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Beste ouders /verzorgers,
We zijn begonnen! Hopelijk heeft iedereen een fijne
vakantie gehad en is iedereen goed uitgerust om te
beginnen aan het schooljaar 2016-2017.
Een speciaal welkom aan ouders van nieuwe
leerlingen. Hopelijk krijgt uw kind een fijne, leerzame
tijd op De Reuzepas.
Afgelopen
maandag
hebben we met
zijn allen het
nieuwe
schooljaar
buiten geopend.
Ik (Marieke) heb
toen velen van u een hand kunnen geven. Voor mij
was het best spannend: een nieuwe school, een
nieuw team en heel veel nieuwe gezichten van
kinderen en ouders. Ik voel me inmiddels heel erg
welkom en ik heb er dan ook veel zin in om er met
mijn collega’s, de kinderen en u een fantastisch
schooljaar van te maken. Enkele foto’s van de
openingsactiviteit vindt u ook in deze nieuwsbrief.
In een brief voor de vakantie heb ik me al aan u
voorgesteld. Voor wie dat gemist heeft nog even
kort: ik ben Marieke Marcusse en ben 43 jaar. Samen
met Leo en mijn dochters Fenna en Janske woon ik in
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van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen (waar zijn
we als school mee bezig, waarin willen we ons
verbeteren). Over de precieze vormgeving en inhoud
van de nieuwsbrief zijn we momenteel aan het
nadenken, wordt vervolgd!
Naast deze nieuwsbrief ontvangt u vandaag de
jaarlijkse aanvulling op de schoolgids en de kalender.
Ook hierin kunt u veel informatie vinden.
Tenslotte willen wij u allen een heel fijn schooljaar
wensen. Een schooljaar waarin we samen op stap
gaan (de slogan van De Reuzepas).
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft of om een
andere reden een gesprek wilt, loop gerust de school
binnen of maak even een afspraak!
Met vriendelijke groet,
Henk en Marieke.

allerlei zaken die met het "schoolleven" van uw kind
verband houden. Ook is er gelegenheid om wat
afspraken te maken. De informatieavonden duren
ongeveer een uur.
U bent van harte uitgenodigd.
De informatiebijeenkomsten vinden allemaal plaats
op donderdagavond 15 september.
Om 19.00 uur voor de groepen 3, 4, 6 en 8,
om 20.30 uur voor de groepen 1-2A, 1-2B, 1-2C, 5 en
7.
Dit jaar dus alle groepen op dezelfde avond. U hoeft
dus maar één avond vrij te houden in uw agenda. We
zien u graag. Tussen 20.00 uur en 20.30 uur is er
koffie en thee op de gang.
Van verschillende educatieve instellingen hebben we
foldermateriaal voor thuis ontvangen. Betreffende
materialen treft u tijdens de informatieavonden op
een tafel in de gang aan. Belangstellenden kunnen
deze folders mee naar huis nemen.

Op tijd beginnen
Ook in het nieuwe schooljaar willen
we graag op tijd met de lessen
kunnen beginnen. Daarvoor is het
van belang dat alle kinderen op tijd
op school en in de klas aanwezig
zijn. We willen graag echt ’s
ochtends om 8.45 uur en ’s middags om 13.15 uur
beginnen. Wilt u er op toezien dat uw kind op tijd
naar school vertrekt? Alvast dank.

Gymtijden
Het gymrooster treft u ook in de bijlage van de
schoolgids aan, maar wij kunnen ons voorstellen dat
u deze vanavond nog niet helemaal hebt gelezen.
Vandaar:
Maandagmiddag: groep 3, 4 en 5.
Dinsdagmiddag: groep 7 en 8.
Donderdagochtend: groep 8.
Donderdagmiddag: groep 6, 5 en 7.
Vrijdagochtend: groep 3 en 4.
Vrijdagmiddag: groep 6
De lessen op donderdag worden gegeven door Judith
de Backer, sportcoach van de gemeente Beuningen.
De overige lessen worden door de eigen leerkracht
verzorgd.

Actie "Jantje Beton"
Van 14 t/m 23 september doen we met de groepen
4 t/m 6 mee aan de actie "Jantje Beton". De kinderen
krijgen een boekje met 10 loten mee naar huis om
deze in de buurt en/of bij familieleden te verkopen.
De meeropbrengst van deze actie komt ten goede
aan de school. Wilt u uw kind, indien nodig, hierbij
een beetje begeleiden? Via mail zullen we de
ouders/verzorgers van betreffende groepen hierover
nog nader
informeren.
Alvast hartelijk
dank voor de
medewerking.

Mad Science
Mad Science is een organisatie die zich richt op
wetenschap en techniek. Graag willen zij jonge
kinderen hiermee in contact brengen. Zij verzorgen
(gratis0 voorstellingen en geven cursussen aan
kinderen die hiervoor belangstelling hebben.
Vrijdag 2 september verzorgt mad science
voorstellingen voor alle kinderen bij ons school.
Kinderen krijgen na afloop een folder mee naar huis
over de mogelijkheden van het volgen van een
cursus. Deze cursus wordt bij ons school gegeven.

Informatieavonden
Hierbij nodigen wij u uit
voor de klassikale
informatieavond voor de
groepen 1 t/m 8. We
kunnen dan -wat
uitvoeriger- kennismaken
en er zal belangrijke informatie gegeven worden over

Andere Schooltijden
Er wordt de laatste tijd in den lande veel gesproken
over andere schooltijden, ook bij ons op school leeft
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dit onderwerp bij veel ouders. Met de
medezeggenschapsraad is afgesproken dit onderwerp
dit schooljaar aan de orde te stellen. We beginnen
met een peiling, we willen graag weten of er
inderdaad behoefte is aan een onderzoek naar
andere schooltijden. En zo ja, waar moet dit
onderzoek dan op gericht zijn.
Volgende week ontvangt u via mail nadere informatie
over de peiling. We vragen u deze informatie goed te
lezen en het enquêteformulier in te leveren tijdens
de informatieavond op 15 september a.s. Samen met
de MR bekijken we de uitslag en bepalen welke
vervolgstappen gedaan gaan worden.

kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen,
een bijdrage leveren aan het algemeen belang en
actief verantwoordelijk willen zijn voor de
gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het
uitmaakt dat ze er zijn, dat ze “er toe doen.”
Op het niveau van de kinderen streeft de Vreedzame
School ernaar om kinderen te leren:
Op een democratische manier beslissingen met
elkaar te nemen
Constructief conflicten op te lossen
Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor
de gemeenschap
Een open houding aan te nemen tegenover
verschillen tussen mensen
Volgens welke principes onze democratische
samenleving is ingericht.
Op schoolniveau realiseert het programma een
positief sociaal en moreel klimaat, waarin:
Iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat
De eigen kracht van kinderen benut wordt
Leerkrachten en leerlingen zich veilig voelen en
prettig werken
Handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen
wordt.
In de loop van het schooljaar behandelen we zes
blokken met als thema:
We horen bij elkaar – groepsvorming en een positief
sociaal klimaat
We lossen conflicten zelf op - conflicthantering
We hebben oog voor elkaar – communicatie
We hebben hart voor elkaar – gevoelens
We dragen allemaal een steentje bij –
verantwoordelijkheid
We zijn allemaal anders – diversiteit.
In de komende nieuwsbrieven dit schooljaar zullen
wij u regelmatig op de hoogte houden over de lessen
van de Vreedzame School in de verschillende
groepen.

Jarig:
Op 14 september a.s. is Juf
Willemien jarig. We wensen haar
alvast een hele fijne en gezellige
verjaardag.

Jubileum De Reuzepas
Het is al weer 5 jaar geleden dat de toenmalige
basisscholen De Duivendonck en De Kei besloten om
samen te gaan. De Reuzepas werd de nieuwe naam
van de school in Ewijk. En een 5-jarig bestaan is wat
ons betreft een feestje waard. We gaan dit vieren op
dinsdag 13 september samen met het team, de
kinderen en hopelijk ook met u, de ouders.
’s Ochtends om kwart voor 9 vindt er een inspirerend
optreden plaats, waarbij alle ouders van harte
uitgenodigd zijn. N.a.v. dit optreden krijgen alle
groepen overdag een workshop. Om half 4 resulteert
dit in een spetterend optreden waarbij alle kinderen
hun eigen “rol” hebben. Bij dit optreden bent u
natuurlijk weer allemaal van harte uitgenodigd. We
hopen dat u in de gelegenheid bent hierbij aanwezig
te zijn. De kinderen komen deze dag dus een half
uurtje later thuis.
De inhoud klinkt misschien nog een beetje vaag, maar
dat houden we graag zo.

Jarig:
Op 14 september a.s. is Juf
Willemien jarig. We wensen haar
alvast een hele fijne en gezellige
verjaardag.

Wat biedt De Reuzepas de kinderen wat
betreft hun Sociaal Emotionele
Ontwikkeling?

Volgende nieuwsbrief

De Vreedzame School:
De Vreedzame School beschouwt de klas en de
school als een leefgemeenschap, waarin kinderen
zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en
waarin kinderen leren wat het betekent om een
“democratisch burger” te zijn: open te staan voor en

Zoals u wellicht weet verschijnt de nieuwsbrief elke
twee weken en bij voorkeur op de woensdag. De
volgende nieuwsbrief kunt u dus verwachten op 14
september a.s.
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Ontvangen informatie:

Nieuws van Beuningen samen in
beweging

Week van de alfabetisering

Na een positieve start afgelopen schooljaar
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!!

Maandag 5 september start de Week van de
Alfabetisering 2016. 1 op de 9 Nederlanders tussen
de 16 en 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven.
Het gaat om jongeren en volwassenen.
Daarom is aandacht voor taal zo belangrijk! Op school
is hier veel aandacht voor, maar ook ouders hebben
hierin een belangrijke rol.
als kinderen buiten school dagelijks 15 minuten lezen
of voorgelezen worden, vergroten zij hun
woordenschat
als ouders voorlezen , scoren kinderen beter op
school.
Ouders kunnen ook samen zingen, rijmpjes opzeggen
en spelletjes doen

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.

Voor ouders die moeite
hebben met taal- rekenen computervaardigheden
zijn er speciale cursussen.
Veel ouders volgen al een
cursus omdat ze hun
kinderen beter willen
helpen. Daardoor geven ze hun kinderen een betere
kans geven op school en hun toekomst.
De lessen zijn op eigen niveau en tempo in kleine
groepen.

Van 17 t/m 24 september is de Nationale
Sportweek en om de Nationale Sportweek
goed te beginnen, wordt er op zondag
18 september een nieuw evenement
georganiseerd in Beuningen, namelijk de
‘Sportroute’. De sportroute is te vergelijken met

de kunstroute, die al langer een groot succes is in
Beuningen. De grote aftrap zal in de Tinnegieter
plaatsvinden en de gehele dag zullen hier leuke
activiteiten georganiseerd worden. Tevens kun je met
een route langs verschillende buitensporten, waar
verschillende clinics worden gehouden, waaraan je
kunt deelnemen.

U vindt ons in basisschool de Fontein
Koningstraat 5K
6641 KS Beuningen
Kosten van onze cursus zijn € 40,- per schooljaar.

Meld u aan bij ROC Nijmegen U kunt gelijk beginnen!
ROC Nijmegen, Basiseducatie, 024 – 8904024 / 0900
– 9509, educatie@roc-nijmegen.nl

Vervolgens hebben wij die week onder schooltijd
verschillende activiteiten waar als klas op in
geschreven kan worden. Zo worden er clinics
aangeboden door ProJump, Beuningen samen in
beweging, Hippisch centrum la Grande Beuningen ,
Manege Veluw in Ewijk, Zen4you, House of Boxing
en Shin Sei Ryu. Daarnaast doen wij een aantal
andere voorstellen richting de directies en
leerkrachten met als doel om die week dagelijks
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bewegen of het vaker sporten te promoten. Hoe
gaan uw kinderen bijvoorbeeld naar school?
Door middel van actief transport (lopend, fiets,
step, skates enz.) of met passief transport
(achter op de fiets, auto, scooter)?

Voor de meest actief deelnemende groep 6,7 of 8 is
er zelfs een prijs te winnen.
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.
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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