Nieuwsbrief
08-02-2017

Samen op stap
Beste ouders,
We zijn trots u te kunnen vertellen dat op 13
februari de inauguratie van de leerlingenraad
plaats zal vinden. Deze installatie zal op
feestelijke wijze gebeuren in de speelzaal van
de onderbouw en begint om 9.00 uur.
Daarbij zullen alle leerlingen van de groepen 1
t/m 8 aanwezig zijn en hierbij nodigen wij u, en
andere belangstellenden, uit hierbij aanwezig
te zijn.
Over twee weken vieren we carnaval op
school. De voorbereidingen in de groepen zijn
in volle gang. Het belooft een leuke viering te
worden!
Op 24 februari vieren we weer Carnaval op
school. Veel kinderen zijn al druk met de
voorbereidingen voor de optocht. Komt u ook
kijken?

Agenda
09 februari
Juf Janine jarig
Vergadering ouderraad
10 februari
Rapport 1 mee naar huis
13 februari
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Opening leerlingenraad
14 februari
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
15 februari
Crea-ochtend onderbouw
20 februari
Ouderavond relationele en seksuele
ontwikkeling
21 februari
Ondersteuningsteam
22 februari
Volgende nieuwsbrief
Crea-ochtend bovenbouw
24 februari
Carnavalsviering, alle kinderen zijn ‘s
middags vrij

Fietsen op het plein

Nieuw op school

We hanteren de regel dat kinderen niet mogen
fietsen op het schoolplein. Deze hanteren we
voor de veiligheid van de kinderen. Als ouders
geven we natuurlijk het goede voorbeeld. Wilt u
er daarom a.u.b. op letten dat u zelf ook niet
fietst op het plein? Bedankt voor uw begrip.

In groep 1a verwelkomen we Syenna
Termeer en Jens Krom. Wij wensen hen een
Reuze gezellige en leerzame tijd toe op De
Reuzepas.
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Carnaval

Leerlingenraad

Vrijdagochtend 24 februari vieren we
carnaval op De Reuzepas.
De kinderen gaan (verkleed natuurlijk)
die dag op de gewone tijd de klas in.
Ze hoeven deze dag géén fruit en
drinken mee te nemen. De ouderraad
zorgt voor drinken en iets lekkers.
De optocht start om 9 uur en we
hopen op véél publiek langs de route.
Wil iedereen die meedoet met een kar
of loopgroep in de optocht zich zo snel
mogelijk opgeven bij de eigen juf of
meester. We hebben weer prijsjes
voor de mooiste, gekste,
zelfgemaakte, unieke kar of
loopgroep.
Na de optocht vieren we het feest
verder in de zaal tot 12 uur. Dan
begint de voorjaarsvakantie.
We hebben de afspraak dat er binnen
in de school géén ploppers, confetti en
serpentine gebruikt mag worden. Dit
i.v.m. vlekken op de vloer.

Hallo allemaal,
Op maandag 30 januari hebben wij onze
eerste vergadering van de
leerlingenraad gehad. We hebben als
leerlingen in de leerlingenraad gestemd
wie de voorzitter/ voorzitster en
secretaris of secretaresse zal worden.
Onze voorzitter is geworden Julian K. uit
groep 7. De vice-voorzitster is Maud D.
en de secretaresse is geworden Demi R.
uit groep 7. De vice-secretaresse is
geworden Jaylynn J. uit groep 6. Ik Sarah
C., schrijf dingen voor de nieuwsbrieven.
Als ik dat niet kan doen dan doet Jaylynn
J. het in mijn plaats. In onze eerste
vergadering hebben wij gesproken over
de fietsenstalling. Daar gebeuren dingen
die niet zo netjes zijn. Fietsensleutels
worden weggehaald. Soms wordt ook
een fietsband lek geprikt. Hier moeten
we een oplossing voor zoeken. Op 13
februari word de leerlingenraad
ingehuldigd. Op die dag krijgen we ook
per klas een leerlingenraadklapper mee.
Op 27 maart is onze volgende
vergadering. We vinden het allemaal erg
leuk en hebben er veel zin in om onze
school te helpen. Als jullie vragen
hebben aan de leerlingenraad klop dan
bij ons aan ……

Route optocht 24 februari
Opstellen optocht Den Elt voor de
school. Richting Ouwe Deeg, linksaf
Hoogstraat, Let op: kruising
Hoogstraat-Vordingstraat oversteken,
linksaf Dir. Trompstraat, Kruising
Dir.Trompstraat-Tuba oversteken.
Op huisnummer 10 Prins LUUK en zijn
gevolg ophalen.
De optocht keert daarna om in de Dir.
Trompstraat, rechtsaf Tuba, linksaf
Triangel, linksaf Burg. Blessinglaan
rechtsaf Vordingstraat, linksaf den Elt.
3 x Alaaf !!!
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Vakantierooster 2017-2018
Eerste schooldag:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Carnaval:
Tweede Paasdag
Koningsdag:
Meivakantie:
Hemelvaartvakantie:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

28-08-2017
16-10-2017 t/m 20-10-2017
25-12-2017 t/m 05-01-2018
12-02-2018 t/m 16-02-2018
02-04-2018
27-04-2018
30-04-2018 t/m 04-05-2018
07-05-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
09-07-2108 t/m 17-08-2018

Informatieavond AZC
Vorige week woensdagavond hebben we de informatieavond georganiseerd over de AZC/schakelklas. Eigenlijk was de planning om de informatieavond te organiseren op het moment dat
er meer duidelijkheid zou zijn over het AZC (de start e.d.). We kregen echter signalen dat er ook nu
al behoefte is aan informatie.
Er waren 17 ouders (van 14 gezinnen) aanwezig.
Gerard van der Burgt, directeur bestuurder stichting Oeverwal, heeft de avond geopend. Hij heeft
verteld over het AZC in het algemeen (o.a. over de verlopen procedure en hoe de voorziening eruit
komt te zien).
Vervolgens heeft Henk Schwering verteld over de schakelklas die al gestart is.
Aan het einde van de bijeenkomst heeft iedereen de gelegenheid gehad om vragen te stellen en
om een kijkje te nemen in de schakelklas.
Enkele besproken punten die zinvol zijn om aan alle ouders via deze nieuwsbrief te vermelden:
- Er is een verschil tussen nieuwkomers- en AZ C- kinderen. Op dit moment werken we alleen nog
maar met de zogenaamde nieuwkomers. Dit zijn statushouders. Deze kinderen hebben (met hun
gezin) een woning gekregen in de gemeente Beuningen. Zij spreken echter nog niet de
Nederlandse taal. Deze kinderen komen naar de schakelklas om zo snel en goed mogelijk de taal te
leren. Beheersing hiervan is ontzettend belangrijk om: het vervolg van het onderwijs zo optimaal
mogelijk te kunnen volgen en zo goed mogelijk in de Nederlandse maatschappij te kunnen
integreren. De kinderen mogen 2 jaar lang les krijgen in de schakelklas. Naast de nieuwkomers
zitten er ook twee kinderen van arbeidsmigranten in deze klas. Ouders komen vanwege hun werk
in Nederland wonen (zie vervolg op de volgende pagina).
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Oudervragenlijst
Gemiddeld eens per 4 jaar nemen we op school de ‘oudervragenlijst’ af. Onze school wil namelijk werken
aan de continue verbetering van haar kwaliteit. Op alle mogelijke terreinen. Vandaar dat we aan diverse
doelgroepen (ouders, leraren en leerlingen) vragen hoe zij tegen ons onderwijs (in de meest brede zin) en
ons functioneren aankijken. Op die manier krijgen we een scherp beeld van onze sterke en zwakke kanten.
Hoe meer meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek, en des te beter kunnen we
onze kwaliteit optimaliseren.
Uw antwoorden worden absoluut anoniem verwerkt. Het invullen kost u naar schatting 30 minuten. We
zullen de belangrijkste conclusies en de voorgenomen acties te zijner tijd aan u terugkoppelen.
Let op: a.s. maandag krijgt uw oudste kind een briefje mee naar huis. Daarop staat hoe u bij de vragenlijst
kunt komen. U heeft dan de tijd t/m 5 maart voor het invullen van de vragen.
We zouden het erg op prijs stellen wanneer u de vragenlijst zou willen invullen! Alvast ontzettend bedankt
voor uw moeite.

Vervolg informatieavond AZC
Momenteel werken Pleuntje Gerritsen en Jori Storteler in de groep. Naast Jori en Pleuntje zijn 2 andere
leerkrachten aangenomen die gesolliciteerd hebben voor deze functie. Zij gaan pas in de AZC-klas werken op het
moment dat er zoveel kinderen komen dat er een tweede klas gestart kan gaan worden. Al deze leerkrachten
volgen momenteel een specifieke opleiding.
Met deze nieuwkomerskinderen zoeken we op bepaalde momenten de verbinding met de Nederlandse kinderen.
Ze spelen samen buiten, gymmen samen en doen sommige creatieve activiteiten samen.
Een jongen, van Portugese afkomst (kind van arbeidsmigrant) woont in Beuningen, is 4 jaar. Voor hem hebben
we ervoor gekozen het proces om te draaien. Hij draait mee met de kleutergroep en gaat op bepaalde momenten
voor extra taalles naar de nieuwkomersklas.
Over een aantal maanden (de gemeente zegt medio 2017) komen de AZC- kinderen naar de speciale klas. Dan is
er dus een combinatie van schakelklas en AZC-klas. Het aantal kinderen dat op een bepaald moment komt,
schommelt. Hoe lang kinderen blijven, verschilt ook. Per situatie wordt bekeken of en op welk moment we de
verbinding kunnen zoeken met de Nederlandse kinderen. Uitgangspunt is dat het voor de groep en de leerkracht
geen extra verzwaring mag zijn en het leerproces in de reguliere groep niet mag belemmeren!
- Oeverwal heeft een partnerschool gekregen van het LOWAN. Het LOWAN ondersteunt scholen die onderwijs
geven aan nieuwkomers. Onze partnerschool staat in Overloon. Wij maken gebruik van hun expertise. Dat kan
gaan over methodes, ervaringen met oudergesprekken en alles wat met het onderwijs aan deze kinderen te
maken heeft. De uren die hieraan besteed worden, staan los van de formatie-uren van De Reuzepas. Ook hierin is
er sprake van een volledige scheiding.
- Alle financiën die te maken hebben met de AZC- en schakelklas worden door de gemeente en het COA betaald .
Denk aan personeelskosten, inrichting van de klas en methodes. Stichting Oeverwal heeft hiervoor dus een
aparte geldstroom, volledig losstaand van de financiën voor De Reuzepas. Ook de ouderbijdrage die door De
Reuzepas-ouders betaald wordt, wordt alleen aan kinderen van De Reuzepas besteed.
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Vervolg informatieavond AZC
- Ouders geven aan communicatie heel belangrijk te vinden. Voor ons is het soms
lastig omdat er nog onzekerheden zijn. We doen echter ons uiterste best om zo goed
en open mogelijk te communiceren.
- De MR van De Reuzepas bewaakt het proces en het beleid m.b.t. de AZC- en
schakelklas. De GMR bewaakt het financiële beleid.
- Ilse Schotten gaat de interne begeleiding van de AZC- en schakelklas verzorgen. De
uren die zij daaraan besteedt (vergelijkbaar met een woensdag) gaat Pleuntje
Gerritsen op de woensdagen voor De Reuzepas werken als intern begeleider, zodat
ook hier alle middelen die bestemd zijn voor De Reuzepas ook daadwerkelijk aan de
school besteed worden.
Tot slot: mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u
hiermee terecht bij Henk of Marieke.
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