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Nieuws van de directie
Aantal groepen komend schooljaar 2019-2020
Via de Parro-app hebben wij u reeds op de hoogte gebracht dat wij komend schooljaar
met 8 basisgroepen gaan werken.
Groep 1/2a ( 25 leerlingen)
Groep 1/2b ( 24 leerlingen)
Groep 3 ( 15 leerlingen)
Groep 4 ( 21 leerlingen)
Groep 5 ( 29 leerlingen)
Groep 6 ( 18 leerlingen)
Groep 7 ( 21 leerlingen)
Groep 8 ( 17 leerlingen)
We kunnen deze 8 basisgroepen formeren omdat wij in overleg met elkaar en het team
naast de formatiegelden ook de werkdruk gelden die voor komend schooljaar
beschikbaar gesteld worden door het Rijk totaal inzetten in de formatie van de groepen.
Daarnaast hebben wij ook extra gelden kunnen inzetten vanuit SPO Condor. De
leerlingaantallen in de kleutergroepen zijn tot kerst 2019. De andere leerling aantallen
kunnen nog wijzigen door b.v. verhuizingen en of specifieke individuele leerling trajecten.
Volgende week (week 24) communiceren wij met de leerlingen in welke groep zij volgend
schooljaar komen en bij welke leerkrachten. U krijgt hierover een aparte brief via de mail.
Korte terugblik studiedag 14 mei jl.
Op onze studiedag hebben wij gewerkt aan de volgende kwaliteits-onderwerpen:
• Effectief instructie geven
• Overdracht leerlingen en klasinterventies en aanpak komend schooljaar
• Schrijf onderwijs op OP WEG
• Stand van zaken jaarplan van onze schooldoelen en ontwikkelingen
• Ontwikkelings-gericht onderwijs meer zichtbaar maken in onze school voor
iedereen
• Meer aandacht voor ons leesonderwijs
• Werkverdelingsplan in relatie tot schooltaken en rollen
Personeelsnieuws:
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•
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Juf Marijke Remy gaat einde dit schooljaar met pensioen. Zij heeft er voor gekozen
om dit samen met de leerlingen te vieren op donderdagmiddag 4 juli. Tijdens dit
moment zijn alleen enkele genodigden aanwezig. Op deze middag “laten wij
Marijke” ook op gepaste wijze de school verlaten om 15:15 uur. Er komt geen
receptie , maar er is voldoende ruimte en gelegenheid om afscheid te namen van
haar. Dit kan in deze hele week.
Meneer Geert gaat per januari 2020 met pensioen. Voor de zomervakantie zal hij
op verschillende momenten weer op school aanwezig zijn om de sfeer van het
einde van het schooljaar mee te maken. Na de zomer gaat hij ondersteunende
werkzaamheden bij ons doen.
Henk Baron heeft jaren verkeerslessen bij ons op school gegeven. Tijdens onze
viering op vrijdag 14 juni 10:30 uur in de Sprong gaan wij hem in het zonnetje zetten.

Eindmusical DE DJ DRAAIT DOOR groep 8 OP WEG in de Sprong: Ook u kunt erbij zijn!
• 1 juli, 13:00 u-15.00u.: musical voor alle leerlingen van
groep 1 t/m 7 + Allemeien in de Sprong
• 2 juli, 9.30u.-11.30u.: musical voor familie/vrienden
bekenden/geïnteresseerden in de Sprong
• 3 juli, 19.00u.-21.00u: musical voor leerkrachten,
familie, vrienden...etc. in de Sprong, aansluitend
slotavond 21.00u.-22.00/22.30u. voor
ouders/leerkrachten/leerlingen groep 8
Onze nieuwe aanwinsten; met dank aan de kledingbeurs opbrengst. Nogmaals Bedankt!

Handige weetjes:
• Vanaf maandag 27 mei worden de cito toetsen afgenomen bij de leerlingen
• Vrijdag 14 juni 10:30 uur Viering in de Sprong. U bent van harte welkom
• Dinsdag 25 juni : leerlingen gaan een uur kennis maken in hun volgende groep.
• 26 juni ( bijgestelde datum) krijgen de leerlingen hun rapport mee
• Donderdag 4 juli: afscheidsfeest met leerlingen voor juf Marijke
• Sportdag en Koningsspelen. Komend schooljaar koppelen wij deze in één dag op
vrijdag 17 april 2020.
• Voor de zomervakantie ontvangt u van ons de planning m.b.t. studiedagen , 12 uur
uit dagen en continurooster dagen.
• Op onze website, via de Parro en/of het Rammetje communiceren wij eventuele
wijzigingen in deze planning en onze huidige planning.
Monique Vromen
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Overig nieuws
Miniconcert Stichting Muziekopleiding Ooij
Op vrijdag 21 juni zal de Stichting Muziekopleiding Ooij het jaarlijkse miniconcert houden,
ter afsluiting van het muzikale schooljaar.
Na een muzikale intro van Drumfanfare Eendracht en
Muziekvereniging Ooijse Toekomst zullen de blokfluiters laten horen
wat ze het afgelopen schooljaar hebben geleerd van hun lerares
Marjan Jacobs.
Daarna is de beurt aan de 2e-jaars leerlingen die onder leiding van
muziekdocent Ed Waskowsky laten horen welke muziek ze al
kunnen maken met hun klarinet of saxofoon.
Vervolgens krijgen de blokfluiters hun diploma.
Iedereen is welkom, met name de ouders, broers, zussen, grootouders, ooms en tantes
van de leerlingen, maar ook iedereen die overweegt muziekles te gaan nemen.
Bestuursleden van de Stichting muziekopleiding Ooij zullen na afloop van het miniconcert
graag uw vragen beantwoorden.
Voor iedereen is er koffie, thee en ranja
Het miniconcert wordt gehouden in dorpshuis De Sprong en begint om 19.00 uur.

Bericht van de Jeugd-3-Daagse!

Ieder jaar wordt er in de laatste vakantieweek in ons dorp een jeugd-3-daagse
georganiseerd.
Dit jaar wordt deze gehouden op 13, 14 en 15 augustus op het terrein van SVO voetbal.
Alle kinderen die vóór 1 januari 2020 zes jaar worden of die na de zomervakantie naar
groep 3 gaan en de kinderen van de huidige groep 3 t/m groep 8 mogen meedoen aan
de J-3-D.
Wilt u meer weten kijk op onze facebook pagina:
Jeugd driedaagse Ooij
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Stichting Vakantiekampen
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Stichting Vakantiekampen organiseert al meer dan 100 jaar zomerkampen voor diverse leeftijden. Iedere
zomer staan er dan ook vier tentenkampen en twee zeilkampen voor kinderen en tieners tussen de 7 en 21
jaar op het programma. Zoekt u naar een gaaf en betaalbaar zomerkamp voor uw kind? Lees dan snel verder!
Een kamp bij SVK betreft een week vol avontuurlijke spellen, zoals bijvoorbeeld een dropping, een
smokkelspel, levend stratego, een vossenjacht en een muziekquiz. Maar ook nieuwe vriendschappen,
chocomelk aan het kampvuur, sprongen van de duikplank, een afwasfeest, de legendarische bonte avond en
een hele boel gezelligheid zullen de week vullen. De tentenkampen voor de jonge leeftijden worden
georganiseerd in het prachtige Hoekelumse bos in Gelderland, waar uw kind zal slapen in een tent op ons
kampterrein. Dit is een unieke ervaring, en bepalend voor het eigenzinnige karakter van de SVK.
Stichting Vakantiekampen is een stichting zonder winstoogmerk. Wij vinden dat ieder kind een vakantie
verdient en daarom willen we de kosten van de zomerkampen zo laag mogelijk houden. Dit kan onder andere
omdat we alleen met vrijwilligers werken. Zij zijn allen in het bezit van een VOG én halen tijdens de kampweek
alles uit de kast om uw kind een onvergetelijke week te bezorgen.
Voor aankomende zomer gelden de volgende data:
Tentenkamp 7-9:
20 t/m 27 juli
Tentenkamp 10-12:
27 juli t/m 3 augustus
Tentenkamp 12-14:
3 t/m 10 augustus.

€ 97,€ 97,€ 97,-

Neem een kijkje op onze sociale media (Facebook en Instagram) en meld uw kind of kinderen snel aan voor
een van onze toffe zomerkampen op de website www.svk.nl. We zien u dan!
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De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool

De prepuberteit
Het ene moment heeft uw zoon nog de slappe lach, tien minuten later is hij boos op u.
En soms kan hij zich zó onzeker voelen… Herkent u dit? Het kan zijn dat je kind in de
prépuberteit zit.
De puberteit begint niet voor elk kind op precies hetzelfde moment. Vooral meisjes
beginnen vaak eerder te puberen dan jongens, soms al als ze 10 of 11 zijn. Deze
periode, die de puberteit als het ware inluidt, kun je de ‘prepuberteit’ noemen. Er zijn
dan al veranderingen in het lichaam gaande maar van buitenaf is dit nog niet te zien.
Door hormonen vinden er in de hersenen en in het lichaam er allerlei ontwikkelingen
plaats.
Al deze veranderingen hebben gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Je
kind kan zich bijvoorbeeld opeens heel onzeker voelen. Deze veranderingen hebben
ook invloed op zijn of haar humeur: van de slappe lach tot boos of chagrijnig zijn.
Meer informatie over deze fase vind je op onze website bij Jeugd en Opvoeden.nl.
Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling,
gezondheid en opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van
je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbriefgroei/.
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 12 juni van 8.30u-9.30u (ik sta in de hal met een
kop thee ☺) Daarna weer in september.
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: di,wo en donderdag

5/8

6/8

7/8

8/8

