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’t Rammetje 
 

Nieuwsbrief basisschool Op Weg 

 
 

 

 

 

 

 

Nieuws van de directie 

Even bijpraten 
 

Start schooljaar  

De vakantie was héérlijk. Maar nu is het ook weer genieten 

om in onze mooie school fris te starten aan een nieuw 

schooljaar. 

 

De schoolgids en wegwijzer van dit schooljaar heeft u in 

de eerste schoolweek via de mail ontvangen. 

 

Dit schooljaar heeft u onze jaarkalender via een link ( document) ontvangen zodat deze 

meteen gekoppeld kan worden aan uw eigen agenda. Wanneer er wisselingen in de 

agenda plaats vinden, worden deze automatisch ook in ieders agenda gewijzigd.  

Natuurlijk kunt u deze kalender en schooldocumenten ook nog op papier ontvangen 

indien gewenst. 

 

In de gemeente Berg en Dal wordt er hard 

gewerkt aan een rookvrije generatie. Ook wij 

doen hieraan mee. Concreet betekent het dat 

onze school en de omgeving van de school 

rookvrij is. 

 

 

Leerlingen nieuws 

Er zijn enkele nieuwe gezinnen in het dorp komen wonen. Hartelijk welkom. Hierdoor zijn er 

ook leerlingen die instromen in de hogere groepen. 

• Sil in groep 2a 

• Mads en Julia in groep 3 

 

Wij wensen hen veel plezier op school en hopen dat zij zich snel 

thuis gaan voelen. 

En daarnaast hartelijk welkom aan onze groep 1 leerlingen. 

 

  

Inhoud:  Belangrijke data: 

 Nieuws van de directie  10-9 t/m 13-9 kennismakingsgesprekken 

 Nieuws van de groepen  11-9 MR-vergadering 

 Nieuws van de werkgroepen  23-9 Algemene ledenvergadering OV 

 Overig  23-9 t/m 25-9 kamp groep 8 

  4-10  studiedag, alle leerlingen vrij 

  14-10 t/m 20-10 Herfstvakantie 

  24-10 uitgifte nieuwsbrief 

jaargang 13, nummer 1 

10 september 2019 
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Personeelsnieuws  
Juf Saskia is “nieuw” bij ons op school. Zij stelt zicht 

verderop in deze nieuwsbrief aan jullie voor. 

Onze collega’s Sanne en Saskia starten met de opleiding 

bewegingsonderwijs. Op enkele maandagen zullen zij iets 

eerder vertrekken van school. Intern zorgen wij dat de 

leerlingen goed worden opgevangen. 

 

Onze collega Esther start met de opleiding onderwijs aan anderstaligen. Als zij naar de 

studie is wordt zij voornamelijk door haar duo collega Marja vervangen. 

Marja vervangt ook in meerdere klassen voor groepsbesprekingen, vervangingen voor 

losse studiedagen van collega’s en ambulante uren van de bouwcoördinatoren Esther en 

Janneke. 

 

Ook dit schooljaar hebben wij stagiaires op onze school. Op dit moment hebben wij 

Remco (groep 8) en Anna (groep 5). Zij willen beiden graag leerkracht worden en zitten in 

de laatste fase van hun opleiding. Ook ontvangen wij gedurende het schooljaar nog 1ste 

en 2de jaars studenten. 

 

Onze collega’s Janneke en Esther zijn dit schooljaar de bouwcoördinatoren onderbouw 

en bovenbouw. Zij hebben hier taakuren en ambulante uren voor. Zij dragen, samen met 

mij, zorg voor de vertaling van ons onderwijsbeleid naar de dagelijkse uitvoering. 

Daarnaast regelen zij allerlei praktische zaken voor onze school zodat wij “in beweging 

blijven”.  Voor u is de leerkracht de eerste aanspreekpersoon als het uw kinderen betreft.  

Maar zij zijn samen met mij natuurlijk ook voor u beschikbaar. 

 

Onderwijs op “OP WEG” 

Dit schooljaar besteden wij naast onze kernvakken 

rekenen, taal, lezen en schrijven extra aandacht aan het 

onderdeel DANS.  

Op de maandag staat MUZIEK op het rooster. Dit schooljaar worden ook de muzieklessen 

gekoppeld aan en vanuit onze OGO (ontwikkelings-  gericht onderwijs) methoden. Op 

deze manier wordt het één samenhangend geheel passend bij het thema. 

De groepen 5 t/m 8 hebben nu steeds hetzelfde thema en werken ook samen aan het 

onderzoek. Openingen en afsluitingen worden dit schooljaar samen gedaan. Op deze 

manier gaan wij actiever inzetten op samen op onderzoek gaan en leren van en met 

elkaar. 

 

Tijdens de informatieavonden van de groepen hebben de leerkrachten 

u meegenomen in de groepsaanpak, werkwijze en doelen van het jaar. 

Fijn dat u er bij was.   

Tijdens de startgesprekken met de leerlingen (vanaf groep 5) en u 

focussen wij ons samen met u op de ontwikkelkansen van uw kind. In 

een open gesprek stimuleren wij leerlingen om mee te praten over 

zijn/haar wensen, verwachtingen en gevoelens. Wij willen een veilig en transparant 

schoolklimaat bereiken, zodat leerlingen zich goed voelen en kunnen leren. 

 

Onze groep 8 gaat dit schooljaar eind september 3 dagen op kamp. 

Dit is nieuw. Normaal gingen ze einde schooljaar. Nu gaan we samen 

ervaren hoe het is om je laatste jaar van de basisschool te starten met 

een kamp en af te sluiten met een musical. 
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Ruud, onze conciërge, onze rechterhand, onze steun en toeverlaat gaat per 1 oktober 

met pensioen. Zijn pensioen datum kwam eerder dan verwacht voor 

hem en ons. Op dit moment zijn wij druk bezig met het vinden van 

een opvolger. Met de leerlingen en het team nemen wij op dinsdag 

1 oktober afscheid van hem. 

 

Onze collega Geert is nu enkele momenten per week op school en 

voert enkele activiteiten uit ten behoeve van leerkrachten en ter 

zijner tijd ook voor en met leerlingen. Hierover wordt u dan door de 

leerkracht geïnformeerd. Geert gaat per januari 2020 met pensioen 

en zijn afscheid vieren wij op donderdag 12 december. Hierover ontvangt u ter zijner tijd 

nog meer informatie. 

 

Naschools aanbod  

Ook dit schooljaar worden er na schooltijd activiteiten aangeboden. U 

leest in deze nieuwsbrief een Kunst aanbod en Taal aanbod. Natuurlijk zijn 

er ook weer blokfluit- en danslessen. Daarnaast zal ook Madscience weer 

van de partij zijn. Onze lokalen zijn allemaal bezet door een klas. We 

bekijken tot de herfstvakantie hoe wij ons naschoolse aanbod in de aula, 

speelzaal en soms in een lokaal kunnen onderbrengen. 

 

Handige weetjes: 

• Week 37; week van de startgesprekken ouders en leerlingen; U ontvangt hiervoor 

een uitnodiging. 

• Woensdag 11 september MR vergadering 

• Maandag 23 september Algemene leden vergadering oudervereniging OP WEG; 

iedereen is welkom. 

• Vrijdag 4 oktober studiedag alle scholen SPO Condor; leerlingen vrij 

• 2 t/m 13 oktober Kinderboekenweek 

 

Monique Vromen 

Nieuws van de groepen 

Nieuws vanuit groepen 1-2 
Beste ouders, verzorgers, 

 

We hopen dat iedereen na een welverdiende vakantie weer uitgerust en prettig is 

opgestart. Wat was het fijn om de vertrouwde gezichtjes weer te zien, en bij de meesten 

ook een paar centimeter erbij in lengte 😉 

 

Welkom nieuwe leerlingen 

Na de vakantie hebben we nieuwe leerlingen voor de 

kleutergroepen in onze armen kunnen sluiten. 

In groep 1-2 A is dat Sil van Herwijnen. Hij is begonnen in 

groep 2.  

In groep 1-2 B zijn Fenna van Herwijnen, Zef Delsink, Lev Rikken en Ian Leenders gestart in 

groep 1. Wij wensen deze leerlingen een hele fijne schooltijd bij ons! 

 

Het thema van onze kleutergroepen is: Ik rij mee met de politie. Keurig oversteken hoor. 

Anders krijg je een bekeuring.... 

 

Juffen Johannet, Gemma en Sanne 
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Even voorstellen 
Beste allemaal, 

 

Graag wil ik mij via deze brief even voorstellen. Mijn naam is 

Saskia, ik ben 31 jaar en woon in Millingen aan de Rijn. Ik zal voor 

een aantal al een bekend gezicht zijn, omdat ik eerder met heel 

veel plezier langdurig heb ingevallen op basisschool Op Weg, in 

groep 1/2 en groep 8.  

 

De afgelopen jaren heb ik op verschillende scholen (langdurig) 

ingevallen, waardoor ik veel ervaring op heb kunnen doen 

binnen het basisonderwijs. Ik ben heel erg blij dat ik dit schooljaar 

weer terug ben en de juf van de kinderen van groep 6 en groep 

8 mag zijn samen met juf Yvette en juf Floor. Samen met de 

kinderen zullen wij er een leerzaam, fijn jaar van maken waarbij elk kind mag stralen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Saskia Peters 

Nieuws van de werkgroepen 

Vanuit de OV 
 

Een nieuw jaar met nieuwe aanpak! Doet u mee?  

Het schooljaar is weer opgestart en het bestuur van de Oudervereniging is gestart met het 

voorbereiden van het schooljaar en de activiteiten die we uitvoeren.  

We starten het schooljaar op met drie bestuursleden:  

• Linda Janssen – voorzitter/ contactpersoon voor groepsouders 

• Linda Harbers – penningmeester 

• Miranda Tissen – contactpersoon voor werkgroepouders 

• Vacature – secretaris  

 

OV zoekt bestuursleden! 

Het bestuur van de Ouder Vereniging draait bij voorkeur op vijf ouders. Afgelopen 

schooljaar hebben wij het OV bestuur gedraaid met drie personen. Het jaar is goed 

verlopen, maar voor de continuïteit en verlichting van taken is het zeer wenselijk twee 

ouders extra aan het bestuur toe te voegen. Wellicht zijn wij op zoek naar jou!? 

 

Maak jij makkelijk een verslag van vergaderingen en/of ben je handig met het bijhouden 

van de webpagina van OV? We zijn op zoek naar één persoon die het secretariaat te 

voeren.  

 

Vind jij het leuk om mee te denken over de extra activiteiten op school? Volgend 

schooljaar willen we meer aandacht besteden aan maatschappelijke activiteiten en ook 

activiteiten op het thema milieu. Heb jij daar ideeën bij en vind je het leuk om dat met ons 

te ontwikkelen? Laat het ons weten! Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Heb je interesse of wil je vrijblijvend een gesprek over verwachtingen en taken? Laat het 

ons weten via oudervereniging@op-weg.nl of spreek een van ons aan: 

 

Linda Janssen, Linda Harbers en Miranda Tissen. 

 

 

mailto:oudervereniging@op-weg.nl
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Groepsouders 2019-2020 

Bij elke groep zijn twee ouders van kinderen uit de klas betrokken, de zogenaamde 

groepsouders.  

 

Zij ondersteunen de leerkracht van de groep bij allerlei activiteiten. 

Aan het begin van het schooljaar wordt samen met de leerkracht 

een plan gemaakt met daarin de activiteiten voor het komend 

schooljaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij het Paasontbijt, 

meester- en/of juffendag, maar ook thema-activiteiten.  

 

Nog een aantal groepsouders gezocht 

Net als elk jaar zoeken we voor elke groep twee groepsouders.  

We hebben al een aantal aanmeldingen en zijn nog op zoek naar:  

• Groep 1/2 A – 2 groepsouders 

• Groep 6 – 1 groepsouder 

• Groep 8 – 1 groepsouder 

Vind jij het leuk om groepsouder te worden? Geef het aan ons door via 

oudervereniging@op-weg.nl. Of schrijf je in op het grote inschrijfblad rechts naast de 

lerarenkamer aan de wand.  

 

Uw hulp bij organisatie van activiteiten 

Naast het onderwijsaanbod zijn er tal van activiteiten die we vanuit de OV organiseren 

voor onze kinderen. Dit doen wij samen met u als groepsouder of lid van een werkgroep. 

Lees op de website van Op Weg nog eens rustig na welke activiteiten het betreft.   

 

We hebben weer een overzicht gemaakt van activiteiten waarvoor we vrijwilligers zoeken 

gedurende het schooljaar. In het overzicht staat omschreven welke activiteit het betreft, 

wanneer het plaatsvindt, wat er van u verwacht wordt en hoeveel tijd het ongeveer kost. 

Het hangt ook groot op papier op de glazen wand rechts naast de deur van de 

lerarenkamer. Bent u een doener, denker, of juist een organisator? Er staat vast iets voor u 

tussen! 

Om het u gemakkelijker te maken hebben we een digitaal inschrijfformulier gemaakt. 

Deze kunt u invullen door hier te klikken. In een paar klikken geeft u ons hiermee aan bij 

welke activiteit we op uw hulp mogen rekenen. Het formulier graag invullen voor 15 

september aanstaande. 

 

Meehelpen is leuk!  

Meehelpen op school kost tijd, maar is bovenal erg leuk! U 

maakt meer mee op school en in de klas van uw eigen kind. 

De overlegmomenten ter voorbereiding van activiteiten zijn 

effectief en gezellig, en u leert daarmee andere ouders 

beter kennen. Maar belangrijkste van alles: uw hulp wordt 

gewaardeerd door uw eigen kind(eren) en team Op Weg! 

 

23 september: zet alvast in uw agenda! 

Op maandag 23 september starten we als Oudervereniging op tijdens de Algemene 

Ledenvergadering. Deze avond begint om 20.00 uur. Alle ouders zijn hiervoor van harte 

uitgenodigd!  

Deze avond nemen we met elkaar de financiën door van afgelopen schooljaar en de 

begroting voor het komende jaar. We bespreken de activiteiten die we oppakken door 

middel van werkgroepen en we maken de groepsouders voor dit schooljaar bekend. De 

Algemene Ledenvergadering is voor alle ouders nuttig om bij te wonen. Het is een avond, 

waarbij duidelijk wordt welke activiteiten we uit gaan voeren, hoe de ouderbijdrage 

besteed wordt en hoe u er een steentje aan bij kunt dragen. We hopen u te zien en 

spreken! 

mailto:oudervereniging@op-weg.nl
https://www.op-weg.nl/pagina/361471/Werkgroepen
https://forms.gle/3Sp4icxpkAae26xw5
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Vanuit de M.R. 

De M.R. is een medezeggenschapsorgaan van ‘Op Weg’, 

dit jaar nemen twee van de vier leden afscheid. Tom Peters 

en Esther Conrad hebben hun zittingstermijn erop zitten. 

Dank jullie wel voor jullie inzet.  

 

De nieuwe M.R. leden staan klaar om de taak over te nemen. Vanuit de ouders is dat Erik 

Lamers. Vader van Anne Lamers (groep1). En Yvette Claassen zal namens het personeel 

plaats nemen zij is leerkracht van groep 6. 

De vergaderingen zijn openbaar. De eerste vergadering is op woensdag 11 oktober om 

20.00 uur. 

 

Leden van de M.R. Erik Lamers, Johannet König, Mieke Nieuwenstein en Yvette Claassen 

 

 

Werkgroep Kledingbeurs 
 

Speelgoed- en kledingbeurs Ooij op 6 oktober 2019 

De zomerkleding kan weer uit de kast. Lekker ruimte maken voor de wat warmere herfst- 

en winterkleding, die je op de beurs volop kunt vinden. En voor de decembermaand is er 

altijd wel wat leuk speelgoed op de kop te tikken.  

De beurs wordt gehouden op zaterdag 6 oktober 2019l 

van 10.00-12.00 in de school.  

 

Baby, kinder- en puberkleding, (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. 

 

Het is mogelijk om niet verkochte spullen vrijwillig te 

doneren aan stichting Keilbout (www.dekeilbout.nl), u 

hoeft de spullen dan niet meer mee terug te nemen. Dat ruimt pas écht lekker op!! 

 

Claudia van Steen 

Coördinator werkgroep kledingbeurs 

Clau.van.steen@upcmail.nl 

 

Nummeraanvraag voor inbreng: www.kledingbeursooij.nl  

  

http://www.dekeilbout.nl/
mailto:Clau.van.steen@upcmail.nl
http://www.kledingbeursooij.nl/
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Overig nieuws 

Jeugdconsulent 

Hallo,  

 

Ik ben Solange de jeugdconsulent van Basisschool Op Weg Ik heb 

gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten, intern begeleider en 

soms zelfs met allemaal tegelijkertijd. Als jeugdconsulent houd ik mij 

bezig met verschillende onderwerpen, waaronder: onzekerheid, 

faalangst, pesten, scheiding, ruzie, woede, opvoeding enz. Ik maak 

gebruik van verschillende opdrachtjes, spelletjes en zo maak ik het 

voor kinderen, die het moeilijk vinden om te praten, beeldend en leuk.   

 

Ik zit als jeugdconsulent in het sociaal team van de gemeente Berg en Dal. Soms is er 

meer nodig dan kortdurende ondersteuning en kunnen we samen onderzoeken welke 

hulp het beste aansluit bij de hulpvraag. Als er meer hulp nodig is kan er via de gemeente 

een indicatieaanvraag ingediend worden. Als jeugdconsulent kan ik dit samen met 

ouders oppakken, wat de lijntjes korter maakt.  Vanzelfsprekend is dit altijd in afstemming 

met ouders en/of voogd. Voor gesprekjes met kinderen op school is toestemming nodig 

van alle gezaghebbende partijen.  

 

Aanmelden kan via de leerkracht van uw kind of de intern begeleider. 

Wellicht tot ziens!  

 

Solange de Maillie 

 

Kennismaking met Duits (buitenschoolse activiteit) 
Basisschool ‘Op Weg’ start komend najaar met ‘Kennismaking met Duits’ voor de groepen 

5 tot en met 8. Het project omvat vier bijeenkomsten van elk 1 uur en wordt verzorgd door 

gastleraar Heinz Maahs uit Nijmegen. Het betreft een buitenschoolse activiteit, deelname 

is op basis van vrijwilligheid. 

 

Inhoud 

Aan de hand van verschillende thema’s komen de 

leerlingen op een speelse manier in contact met de Duitse 

taal en cultuur. Met simpele oefeningen, opdrachten en 

spelletjes leren ze Duitse woorden en korte zinnen die 

aansluiten op de praktijk van alledag.  

Thema’s zijn o.a. kennismaking en begroeting, school, 

hobby’s en vrije tijd, familie en gezin, eten en drinken, actualiteit.  

 

De opzet is eenvoudig, laagdrempelig en stimulerend. De lessen zijn afwisselend in het 

Duits en Nederlands. Immers, de bedoeling is een eerste kennismaking. Na afloop 

ontvangen de leerlingen een bewijs van deelname.    

 

Bij voldoende belangstelling kan (in overleg met ouders/verzorgers) als afsluiting een 

uitstapje over de grens naar Kranenburg of Kleef gemaakt worden.  

 

Doel 

De bedoeling is dat de leerlingen na afloop (a) zich vertrouwder voelen met de Duitse 

taal, (b) over een grotere woordenschat beschikken, (c) in staat zijn korte, eenvoudige 

zinnen te spreken en te begrijpen.    
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Data  

Dinsdag  1 oktober,  8 oktober, 22, oktober en 29 oktober, telkens in aansluiting op het 

normale schoolprogramma, van 15.15 tot 16.15 uur.  

 

Kosten 

De kosten bedragen 40 € per leerling. (De kindbijdrage voor een eventueel uitstapje over 

de grens is hierbij niet meegerekend.)       

 

Waarom Duits?  

• Nederland en Duitsland delen een gezamenlijke grens met een 

lengte van 577 (!) kilometer. Duits is onze belangrijkste buurtaal. 

• De opgedane kennis van het Duits is over de grensmakkelijk toe te 

passen en bij te houden. Duitsland ligt immers om de hoek. 

• Al jaren wijzen overheid, gemeenten en bedrijfsleven op het 

belang van het Duits in het onderwijs.  

• Met enige kennis van de Duitse taal vergroten jongeren hun kans 

op succesvol contact over de grens alsmede 

beroepsmogelijkheden  in Duitsland.  

• Dit geldt des te meer voor bewoners inde grensstreek.   

•  ‘Kennismaking met Duits’ sluit aan bij diverse initiatieven in de Nederlands-Duitse 

grensregio, zoals Spreek je buurtaal, Mach Mit! en de Dag van de Duitse Taal.   

• Duits en Nederlands lijken in veel opzichten op elkaar.   

• Duits is de meest gesproken moedertaal in de EU, nog vóór Engels. 

 

Wie is Heinz Maahs?  

Geboren en getogen in Beek heb ik van jongs af aan belangstelling voor zowel Duits als 

Nederlands gehad. Thuis werd zowel Nederlands als Duits gesproken (en soms ook plat 

natuurlijk). Om mijn Duits te verbeteren heb ik aan de Volkshochschule in Kleef een cursus 

gevolgd. Voor de streekkrant De Rozet verzorg ik de Duitse pagina’s. Ik zie het als een 

mooie  uitdaging om leerlingen op een ontspannen, speelse manier Duitsland en de 

Duitse taal nader te brengen. Wilt u meer weten, neem dan contact met mij op. Heinz  

Maahs, 06-1450 55 39, h.maahs@telfort.nl.  (S.P.O Condor is in het bezit van een Verklaring 

omtrent Gedrag  betreffende mijn persoon.)  

 

Korte schets van het programma 

Na de eerste bijeenkomst (kennismaking, algemeen) komen o.a. volgende thema’s aan 

bod: 

• thema contact  (zich voorstellen, begroeting, 

belangstelling o.a.)  

• thema school & thuis (woordenschat, korte zinnen, 

uitspraak, woordspel etc.)  

• thema eten & drinken (idem) 

• thema vakantie & vrienden (idem) 

• thema hobby’s en sport (idem) 

• thema actualiteit/samenleving/divers (idem) 

 

Informatie en aanmelding 

Aanmelden kan tot maandag 16 september, telefonisch of per e-mail: Heinz Maahs, 06 

1450 55 39, h.maahs@telfort.nl. Wilt u meer weten? Neem gerust contact op.      

 

 Heinz Maahs, Nijmegen, juni 2019 

 

 

mailto:h.maahs@telfort.nl
mailto:h.maahs@telfort.nl
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Ooijs ommetje, de loop van de Ooij 
Op zondag 10 november 2019 wordt in Ooij voor de 14e keer het 

Ooijs ommetje, de loop van de Ooij gehouden. Alle kinderen 

worden uitgenodigd om mee te doen aan de kinderloop. Deze start 

om 10:00 uur en wordt in 3 leeftijdscategorieën ingedeeld: categorie 

1 groep 1-2; categorie 2 groep 3-4-5 en categorie 3 groep 6-7-8. Allen lopen een rondje 

van 1 km door het centrum van Ooij. Van tevoren om 09.45 uur zal er een gezellige 

warming-up plaatsvinden met speelse oefeningen.  

 

Het inschrijfgeld bedraagt 2 euro. Kinderen kunnen inschrijven op de site 

www.hetooijsommetje.nl of op www.inschrijven.nl. Er zijn mooie prijzen te winnen voor 

diegene die het hardste kunnen lopen. Zie voor meer informatie www.hetooijsommetje.nl. 

Het inschrijfgeld van de kinderen wordt gedoneerd aan: 

 

 

 

 

 

 

Hopelijk doen er veel kinderen (ook ouders zijn welkom) mee op 10 november 2019.  

 

Heeft u vragen hierover mail ons. bastenrun@gmail.com, u kunt ons ook telefonisch 

bereiken, tel. 024-6633476, er kan altijd iemand langs komen om uw vragen te 

beantwoorden. 

 

Dispel Ooij 
Kennen jullie Dispel al? 

 

Dispel is een jongerenorganisatie 

uit Ooij die maandelijks een 

activiteit organiseert voor jongeren 

uit Ooij in de leeftijd van 9 – 15 jaar.  

 

De naam Dispel is een samenvoeging van de woorden Disco en Spel. Bekend zijn de 

knutselavonden, maar ook de dropping, de voetbalspelavond en de carnavalsavond, zijn 

altijd een succes, waaraan de Ooijse jeugd graag meedoet. 

 

Deelname aan een avondje Dispel kost meestal helemaal niets, alleen als je iets wilt 

drinken of snoepen. 

 

De uitnodigingen worden op school opgehangen, maar wil je deze via je email 

ontvangen, stuur dan een mail naar dispelooij5@gmail.com met vermelding van 

“aanmelding nieuwsbrief Dispel”. 

 

Ben je 9 jaar of ouder en heb je deze avond niets te doen, kom dan gezellig meedoen. 

 

Groeten, Bas, Cindy, Naomi, Nicole, Remko, Robbert-Jan en Ruud 
 
 
 
 
 
Je kunt ook nog een kijkje nemen op onze website voor meer informatie of foto’s van voorgaande 

avonden. www.dispel.nl 

mailto:hetooijsommetje.nl
mailto:bastenrun@gmail.com
mailto:dispelooij5@gmail.com
http://www.dispel.nl/
https://www.kinderfonds.nl/
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Kinderatelier Kunst Op Weg 
Vanaf 1 Oktober Start het ‘kinderatelier Kunst Op Weg’ op deze school. Het kinderatelier is 

voor kinderen vanaf groep 4, elke dinsdagmiddag na schooltijd. 

 

In het kinderatelier gaan kinderen hun eigen “kunst”-werken maken. Daarbij staat niet 

alleen het eindproduct, maar vooral het plezier in het creatief bezig zijn voorop. 

 

De kinderen maken kennis met verschillende teken-, en schildertechnieken en ze gaan 

werken met diverse ruimtelijke materialen zoals papier, plastic, textiel. 

 

Ook gaan we praten over bekende kunstenaars. We kijken hoe ze hun kunstwerken 

gemaakt hebben en wat er zo bijzonder aan is.  

 

In de lessen krijgen de kinderen opdrachten die heel uitlopend zijn qua onderwerp en 

techniek. Hierbij is veel ruimte voor eigen invulling en creativiteit. 

 

Kinderen zitten tegenwoordig steeds meer achter een beeldscherm. Tijdens het creatief 

werken worden hun andere zintuigen (voelen, ruiken) weer gestimuleerd. Ook wordt in 

onze maatschappij het creatief denken als persoonlijke kwaliteit steeds belangrijker. 

Docent is Ineke Kaagman. Zij is al jaren werkzaam als beeldend kunstenaar. Als 

kunstenaar werkt zij plat en ruimtelijk met uiteenlopende materialen en technieken (textiel, 

klei, brons, tekenmaterialen).  Zij heeft een ruime ervaring in doceren en heeft de 

opleidingen Autonome kunst aan de ARTEZ en Creatieve therapie aan de HAN voltooid.  

 

Het kinderatelier start op 1 Oktober 2019 met 5 lessen van 1,5 uur. Daarna is het mogelijk 

om weer 5 lessen te volgen tot de kerstvakantie. De lessen vinden plaats op 

dinsdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur in de hal van de school. De kosten zijn 37,50 euro. 

 

Voor meer informatie of opgeven: inekekaagman@email.com  

 

                              

mailto:inekekaagman@email.com
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 KUNST OP WEG  

Kinderatelier 
Vind je het leuk om lekker met je handen bezig te zijn, te tekenen, schilderen of knutselen?  

Dan is het kinderatelier iets voor jou! 

 

                      

 

 

In het kinderatelier ga je werken met allerlei verschillende materialen zoals b.v. verf, potlood, pen, 

textiel. 

Je maakt je eigen “kunst”-werk, maar het is vooral de bedoeling dat we lekker bezig zijn.  

We gaan ook praten over kunst en kijken wat kunstenaars maken. 

Het kinderatelier is voor iedereen vanaf groep 4. 

Je hoeft er niet goed in te zijn (geen jonge Rembrandt), maar je moet er vooral zin in hebben! 

         
Vanaf dinsdag 1 Oktober van 15.30 tot 17.00 uur 

5 lessen van 1,5 uur in de hal van de school 

(Daarna volgt weer een blok van 5 lessen tot de kerstvakantie) 

Juf: Ineke Kaagman (moeder Kaat en Dorus) 

Kosten: 37,50 euro 

Voor meer informatie of opgeven: inekekaagman@email.com 
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De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool 
 
 
 
Waarom op tijd naar bed gaan belangrijk is? 
Nu de vakantie ten einde is en de kinderen weer op tijd op school moeten zijn, is dat na zo’n periode van 
minder vaste slaaptijden misschien best wel lastig? 
 
Goed slapen is gezond voor je kind. Kinderen hebben voldoende slaap nodig om zich goed te kunnen 
ontwikkelen. Bij kinderen komen groeihormonen vrij in de diepe slaap. Deze hebben zij nodig om goed te 
groeien. En natuurlijk moeten kinderen voldoende energie hebben om lekker te kunnen spelen en te leren op 
school. Op tijd naar bed is daarom belangrijk. 
 
Tips om te slapen als een roosje 

• Zorg voor regelmaat. Laat je kind elke dag op dezelfde tijd naar bed gaan en opstaan. Als het lukt ook 
in het weekend. Zo start je kind ook na het weekend de week weer vol energie. 

• Geen dutje ná schooltijd. Hierdoor verschuift het slaapritme. 

• Meer bewegen zorgt voor een diepere slaap. Stimuleer je kind om lekker (buiten) te spelen en niet te 
veel te beeldschermen. 

• Geef na vier uur ’s middags geen cola meer of medicijnen die een stimulerend effect hebben (zoals 
ritalin). 

• Zorg voor rustige bedrituelen: neem samen nog even de dag door of lees een verhaaltje voor. 

• Een glas warme melk (met honing) doet nog steeds wonderen. 

• Roept je kind ’s nachts vaak? Laat weten dat je er altijd bent als er iets is, maar dat je zelf ook wilt 
slapen. Wees consequent hierin. 

• Zorg voor een slaapkamer die niet te warm of te koud is en ook voldoende verduisterd is. 

• Ga naar de huisarts als de slaapproblemen niet overgaan. Deze kan een verwijzing regelen naar 
bijvoorbeeld een kinderslaappoli. 

 
Hoeveel moeten kinderen slapen? 
Kinderen van 4 jaar hebben ongeveer 12 uur slaap per nacht nodig. Per jaar kun je daar een kwartier vanaf 
trekken. Een kind in groep 8 moet daarom minimaal 9 tot 9,5 uur slapen. Als je kind daarvan afwijkt, hoef je 
je niet direct zorgen te maken. Ook onder kinderen heb je kort- en langslapers. Dit is meestal genetisch 
bepaald. 
 
Meer lezen? 

• Op de website van JM Ouders vind je het artikel ‘Waarom op tijd naar bed gaan belangrijk is’. 

• Op de website van GGD Gelderland-Zuid vind je betrouwbare informatie over onder meer slapen, 
slaapproblemen en bedtijd met tips en adviezen. 

 
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 9 oktober en op woensdag 13 november 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 8.30u-17.00u) / 06-10069335 
E:  mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl 
Werkdagen: di,wo en donderdag 
  

https://www.jmouders.nl/gezondheid/lichamelijke-ontwikkeling/slapen-en-bedtijd/Waarom-op-tijd-naar-bed-gaan-zo-belangrijk-is
https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/opvoeding-en-gedrag/slapen/
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Groesbeek, 21 augustus 2019 

 

 
Beste meisjes en jongens,         

 

Zoals jullie vast wel weten wordt ieder jaar in september bij het Nationaal 

Bevrijdingsmuseum 1944-1945 een groot Bevrijdingsfestival georganiseerd. September is 

namelijk de maand waarin voor grote delen van het Rijk van Nijmegen in 1944 de 

bevrijding begon: nu precies 75 jaar geleden!  

 

Dat vieren we dit jaar op zondag 15 september van 10.30-16.30 uur rondom en in het 

nieuwe Vrijheidsmuseum (voorheen Bevrijdingsmuseum). Voor jullie, leerlingen van de 

basisscholen, is er gelegenheid om gratis mee te doen aan de Kindervrijmarkt en het 

Bevrijdingsfestival. Gedurende de hele dag is er ook muziek en kun je genieten van 

diverse andere activiteiten waaronder een workshop hoepelen en schminken. Op de 

Kindervrijmarkt zoek je zelf een plaatsje waar je misschien met een broertje, zusje, vriendje 

of vriendinnetje, je eigen spulletjes kunt verkopen. Je kunt daarbij denken aan speelgoed, 

boeken, poppenkleertjes, enz. De markt is alléén bedoeld voor kinderen. Neem dus 

alleen je eigen spullen mee, NIET die van je ouders! Het is handig zelf een kleed of plaid 

mee te nemen, want je zit op het gras. Ook zou het leuk zijn als je ergens een plekje zoekt 

om bijvoorbeeld je eigen muziek te maken of een theatervoorstelling te geven. Je hoeft 

voor de Kindervrijmarkt niet te reserveren!   

 

Programma rond het museum:  

Live-muziek met o.a. de Bill Baker’s Big Band, Band of Four Brothers, Suzanne Menheere, 

Harmonie Tarcisius, grote kindervrijmarkt, re-enactmentgroep, radioshow met zend- en 

ontvangstapparatuur uit WO2, static show historische voertuigen, 2e hands 

boekenverkoop WO2, Fieldtrips in een historisch legervoertuig, schminken, Parachute 

Group Holland, workshop hoepelen en feestelijke horeca.   

 

Entreeprijzen: jongeren t/m 17 jaar gratis toegang, volwassenen € 5,- pp (dit is incl. 

parkeren, museumbezoek, kindervrijmarkt en festival). Voor tijden en kosten Fieldtrips zie 

www.bevrijdingmuseum.nl. 

 

Het innemen van een plaats op de kindervrijmarkt kan vanaf 09.00 uur. Reserveren niet 

nodig. Parkeren is mogelijk in de buurt van het museum (wordt aangegeven). 

 

Van harte welkom en met vriendelijke groet, 

 

Wiel Lenders, directeur 
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Zwemmen studiedagen

 


