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Nieuws van de directie
Even bijpraten
Aantal groepen komend schooljaar
Het aantal leerlingen bepaalt voor een groot deel het aantal formatieplaatsen voor de
leerkrachten. De groepen en leerkrachten worden mede op basis hiervan jaarlijks zo
efficiënt mogelijk ingedeeld.
Op dit moment zijn wij met de 1ste berekeningen bezig. Vandaar
dat het voor ons van groot belang is dat alle leerlingen staan
ingeschreven, die komend schooljaar (2019-2020) 4 jaar worden.
Heeft u uw kind nog niet ingeschreven? Het inschrijfformulier
vindt u ook op onze site. Of kunt u ophalen bij de conciërge
Ruud of bij mij.
Tipt u ook uw kennissen, vrienden en buren met jonge kinderen
om deze op onze school in te schrijven? Dank voor uw support.

Proces OP WEG naar Andere schooltijden.
In het schooljaar 2018-2019 is er door de MR van basisschool Op Weg in afstemming met
de vorige directeur een peiling gedaan onder ouders of er belangstelling is om te
onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat voor het invoeren van andere schooltijden
op school.
Tijdens de afgelopen MR vergadering hebben wij het plan van dit proces vastgesteld en
starten wij met de 1ste stap; de oriëntatiefase.
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Tijdens deze oriëntatiefase worden de volgende stappen
met het team en de MR uitgezocht en besproken;
Informatie over de verschillende schooltijden opties binnen
het Primair Onderwijs.
• 5 gelijken dagen model
• Continurooster (wo mi vrij)
• Bioritme model
• 7 tot 7 model
• Aanpassingen Hoorn huidige model
Welke visie hebben wij als team OP WEG en welk
schooltijdenmodel is hierbij passend en haalbaar?
Welke opties zijn betaalbaar en passend binnen onze school en de CAO? Ook denkend
aan de verhouding onderwijstijd, lestijd, pauzetijd en speeltijd.
Wat levert het op voor leerlingen, personeel en ouders?
Wat moet er hoe bekostigd worden en door wie? Oftewel is het financieel uitvoerbaar?
In dit proces maken wij gebruik van ervaringen van andere scholen die dit proces lopen
en/of gelopen hebben.
Onze belangrijkste toetsingsvraag is: Draagt een aangepaste schooltijdenrooster bij aan
kwalitatief goed onderwijs en goede opvang?
Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van dit proces.

Korte terugblik studiedag 11 maart.
Op onze studiedag van afgelopen maandag hebben wij gewerkt aan de volgende
onderwerpen:
• Effectief instructie geven.
• De opbrengsten vanuit de afgenomen CITO toetsen op schoolen klas niveau en de interventies voor de komende periode.
• Inzetten van de Chromebooks in ons onderwijs.
• Op weg naar een nieuwe rekenmethode.

Landelijke onderwijsstaking 15 maart
Het team van OP WEG doet mee aan de staking en
daarom is onze school vrijdag 15 maart gesloten. KION
biedt op deze dag opvang aan.
Het doel van de staking is ruchtbaarheid geven aan het
grote leraren tekort en het terugdringen van de werkdruk.
Leerkrachten zijn trots op hun vak en willen dat het beroep
weer aantrekkelijker wordt. Waardoor het aantal
leerkrachten weer toeneemt.

Vrijdag 22 maart 2019 is het Nationale Pannenkoekdag!
Binnenkort is het zover! De dag dat basisschoolleerlingen door heel
het land pannenkoeken bakken voor ouderen in de buurt.
Pannenkoeken bakken met je hart; is dit jaar het thema. Want
pannenkoeken zijn niet alleen lekker,
samen eten is ook gezellig. Het brengt
jong en oud bij elkaar.
Op vrijdag 22 maart 2019 bakken onze leerlingen uit leerjaar 7
heerlijke pannenkoeken voor ouderen. De organisatie is in
volle gang in samenwerking met de Sprong. Meer informatie
volgt via de leerkrachten en de leerlingen.
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Speelhuisje weer open!
Mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van € 500,- van de kledingbeursopbrengst van
het najaar 2018. De volgende kledingbeurs staat gepland op zaterdag 6 april.
Monique Vromen

Nieuws van de werkgroepen
Werkgroep kledingbeurs
Speelgoed- en kledingbeurs Ooij op 6 april
Op 6 april van 10.00-12.00 zal de voorjaarsbeurs gehouden worden in de school.
Kinderkleding, (buiten) speelgoed, fietsjes, babybenodigdheden etc. kan allemaal
ingebracht worden.
Bij verkoop ontvangt u 75 % van het bedrag. Van de resterende 25 % worden speel- en
leermiddelen aangeschaft voor de school. Als u wilt, kunt u niet verkochte spullen
doneren een Stichting Keilbout. Deze spullen hoeft u dan
niet meer mee naar huis terug te nemen, dat ruimt lekker op
😊.
Kleuterkar
Het geld van deze beurs willen we graag (op verzoek van
school) besteden aan een nieuwe kleuterkar. Uw inbreng
aan bezoek aan de beurs kunnen hier dus aan bijdragen.
Nieuwe leden welkom!
Voor de werkgroep zijn nieuwe leden welkom. De opbouw van de beurs is vrijdagavond
en zaterdag is de beurs zelf en het opruimen. We zorgen er altijd voor dat het naast het
‘werken’ vooral ook heel gezellig is. Lijkt het je wat of wil je meer informatie, neem dan
contact op met de coördinator. Op dit moment bestaat de werkgroep alleen uit dames,
maar ook heren zijn van harte welkom!
Ten slotte hopen we natuurlijk dat iedereen op 6 april langs komt om zijn/haar slag te
slaan en leuke kleding en speelgoed komt kopen voor het voorjaar en de zomer.
Claudia van Steen
Coördinator werkgroep kledingbeurs
clau.van.steen@upcmail.nl
Nummeraanvraag voor inbreng: speelgoedenkledingbeursooij@gmail.com
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Werkgroep Koningsspelen
DE KONINGSSPELEN KOMEN ERAAN!
Het begint al een mooie traditie te worden. Basisschool Op Weg doet
ook dit jaar mee aan de Koningsspelen! Op vrijdag 12 april beginnen
we de dag met een lekker, gezamenlijk koningsontbijt op school.
Daarna is er voor de groepen 1, 2 en 3 een leuke activiteit die tot 12.00
uur zal duren. De groepen 4 tot en met 8 vertrekken naar de Speulplek
om daar stoere, leuke en verrassende spelletjes te doen. Anders dan vorig jaar zijn deze
spelletjes ook om 12.00 uur afgelopen. Met andere woorden: we hebben de hulp van de
ouders alleen 's ochtends nodig en niet meer 's middags. We kunnen veel hulp gebruiken,
dus ouders: meld u (voor 1 april) aan!
Samengevat:
• we zoeken dus ouders die op vrijdag 12 april tussen 9.30 en 12.00 uur groepjes
leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3 willen begeleiden tijdens hun activiteiten.
• we zoeken ouders die tussen 9.30 en 12.00 uur spelletjes voor de groepen 4 tot en
met 8 willen begeleiden op de Speulplek.
• en we zoeken ouders die willen meehelpen bij het ontbijt.
De Koningsspelen eindigen voor iedereen om 12.00 uur! Daarna zijn,
zoals altijd op vrijdag, de leerlingen van de groepen 1, 2, 3 en 4 uit. De
groepen 5 tot en met 8 moeten 's middags tussen 13.00 en 15.15 uur
naar school.
We kijken uit naar een mooie dag met lekker weer en hopen op voldoende
aanmeldingen van ouders. Vorig jaar was het tot het laatst spannend of er genoeg
begeleiding zou zijn, dus: ouders, meld u aan! Dat kan via de intekenlijsten die bij de
klaslokalen hangen en/of via een mail naar joost.de.poel@persgroep.net.
Praktische informatie voor de kinderen:
• De dag start gewoon om 8.40 uur in de klas, inloop is vanaf 8.30 uur.
• Neem zelf een bordje en een mesje mee om je boterhammen te smeren bij het
ontbijt.
• Neem voldoende drinken mee (bij De Speulplek is een
watertappunt).
• Trek schoenen aan die lekker zitten.
• Draag, als je dat wil, feestelijke kleren in de kleuren oranje, of rood-wit-blauw.
Alvast bedankt en tot vrijdag 12 april!
Met koninklijke groeten,
De werkgroep Koningsspelen: Miranda, Anouk, Mark, Greetje, Remko en Joost
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Overig nieuws
Avond4Daagse Berg en Dal
De Avond4Daagse Berg en Dal 2019 staat dit jaar gepland van 21 mei t/m 24 mei 2019.
Dit is in de landelijke week van de Avond4daagse. Voorafgaand wordt door deze
landelijke stichting leuke scholen activiteiten georganiseerd. Kijk te zijner tijd op
hun website http://www.avondvierdaagse.nl.
De voor-inschrijfkaarten worden voor de meivakantie op de scholen afgegeven. Mogelijk
komt er dit jaar een mogelijkheid voor digitale inschrijving, maar daarover later meer. De
eerste inschrijvingen zullen plaatsvinden in de week van 8 mei 2019.

Inschrijven
Voorinschrijving:
Voorinschrijving is mogelijk op de volgende momenten/locaties:
• woensdag 8 mei 14.00 - 15.00 uur Kulturhus, Beek
• woensdag 15 mei 12.00 - 13.00 uur De Sprong, Ooij
• vrijdag 17 mei 18.30 - 20.00 uur Kulturhus, Beek
Daarnaast kan op verschillende basisscholen in Nijmegen-Oost en Berg en Dal worden
ingeschreven. Meer informatie via de scholen.
Na-inschrijving:
Eventueel kan op dag 1 nog worden ingeschreven op de startlocatie:
• dinsdag 21 mei vanaf 17.00 uur Kulturhus, Beek
Let op! Groepen alleen via voorinschrijving!
Zie ook inschrijven
Neem voor meer informatie ook eens een kijkje op de website van de avond4daagse
Berg en Dal.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur A4D Berg en Dal
Lidwien de Haan
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Buitenschoolse opvang Ooij
Beste ouders/verzorgers,
Wisten jullie al dat er in Ooij sinds januari ook op vrijdag buitenschoolse opvang is voor de
kinderen van Op Weg?
We werken die dag dan samen met het kinderdagverblijf. En het zou natuurlijk heel
gezellig zijn als er meer kinderen komen spelen op de bso die dag! Loop gerust eens bij
ons binnen en vraag naar de mogelijkheden.
Op woensdag is er op dit moment nog geen bso. Maar als er kinderen zijn die hier gebruik
van willen maken, dan horen wij dit natuurlijk ook graag!
Mocht je je kind aan willen melden of een algemene vraag hebben bel dan met onze
afdeling Klantrelaties via 024 382 26 55 of stuur een e-mail naar klantrelaties@kion.nl
Groeten, Team kindercentrum Op Weg

BEWEGEN omdat het zo goed is voor uw kind.
Op zondag 24 maart 2019 organiseert Loopgroep Ooijpolder weer het Rondje Millingen.
500 en 1000 meter
We hebben de afstanden voor onze jonge lopers verlaagd, zodat het voor alle lopertjes
een plezier is om mee te doen.
Er is keuze uit 2 afstanden, zij rennen gezellig door het dorp, onder aanmoediging van
familie, vrienden en Hansi de clown.
Kleintjes betalen een kleine bijdrage. Slechts € 3,00. En iedereen krijgt een medaille!

Voor meer info: rondjemillingenlgo@gmail.com of bezoek de website van Rondje
Millingen.
BEWEGEN - OMDAT HET ZO GOED IS VOOR UW KIND.
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De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool

Lentekriebels (seksuele opvoeding)
Als ouder speel je een belangrijke rol in de seksuele opvoeding van je kind, ook al voor de
puberteit. Toch is het niet altijd gemakkelijk om met je kind over seksualiteit te praten.
LOVE-regels
Als je met je kind over seksualiteit wilt praten is het handig om hierbij de vier LOVE-regels
gebruiken. Deze vier regels zijn makkelijk om te onthouden: de eerste letters van deze
regels vormen samen het woord LOVE.
• Let op je kind: zorg dat je weet waar je kind mee bezig is. Offline én online.
• Open communicatie: als je open vragen stelt, nodig je je kind uit om iets te
vertellen. Sta ook open voor wat je kind zelf aan je vertelt.
• Voorbeeld geven: wees zelf het voorbeeld. Zorg dat je kind zich kan spiegelen aan
ouders die liefdevol en met warmte met elkaar omgaan. De kans is groot dat hij of
zij die houding overneemt.
• Er zijn voor je kind: het is belangrijk dat je kind altijd bij je terecht kan als er iets is.
Wensen en grenzen aangeven
Bij de seksuele opvoeding van je kind is het belangrijk dat je kind voor zichzelf kan
opkomen en kan laten merken wat het niet of juist wel wil. Als ouder kun je dit met je kind
oefenen.
• Vraag naar de mening van je kind of nodig je kind uit met je in discussie te gaan.
Zo leert je kind een eigen mening te vormen.
• Geef complimenten en zorg dat je kind zelfvertrouwen krijgt.
• Laat je kind merken dat het zelf de eigen grenzen en wensen mag bepalen.
• Geef aan dat het belangrijk is nooit over de grenzen van een ander te gaan.
• Leer je kind dat er verschillen zijn tussen prettige en niet-prettige seksuele
aanrakingen.
• Kinderen vanaf ongeveer 8 jaar kunnen leren om een aantal vragen voor zichzelf
te beantwoorden: als ik meega, is er dan iemand die weet waar ik ben?
• Voor kinderen van alle leeftijden is het spelletje ‘wat zou je doen als …?’ zinvol en
leuk. Bijvoorbeeld: ‘wat zou je doen als een ander kind je broek naar beneden wilt
trekken?’
• Leg het verschil uit tussen leuke en vervelende geheimen. Leuke geheimen mag je
voor jezelf houden. Vervelende geheimen zijn niet fijn; die kun je beter vertellen.
• Maak afspraken met je kind. Het is belangrijk dat kinderen vertellen waar ze
heengaan. Dit kan op een positieve manier: “Ik wil graag weten waar je bent,
want als ik even weg moet, dan kan ik je bereiken”.
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Tips
•
•
•

Maakt je niet druk als je zoon zich als meisje wil kleden (en omgekeerd); dat is
normaal op deze leeftijd.
Vertel over het verschil tussen homo- en heteroseksualiteit. Dat je verliefd kunt
worden op een meisje, maar ook op een jongen.
Begin al vroeg met voorlichting over veranderingen in de puberteit (in lichaam,
gedrag en gevoel). Bereid je dochter nu eventueel al voor op haar eerste
menstruatie en je zoon op zijn eerste zaadlozing.

Misschien heb je meer vragen? Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling
en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, eten of advies over gedrag en
gevoel van je kind. Voor kleine zorgen en vragen om te voorkomen dat ze (te) groot
worden!! Bel of mail gerust voor een afspraak.
Mijn spreekuur is op woensdag 27 maart en op woensdag 10 april van 8.30u-9.30u (ik sta in
de hal met een kop thee ☺ )
Met vriendelijke groet,

Marianne van der Kruis-Sand
Jeugdverpleegkundige
T 088-1447111 (bereikbaar van 8.00u-17.00u)/06-10069335
E mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag
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