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Nieuws van de directie
Even bijpraten
We hebben genoten van de herfstvakantie. En nu op
naar de 2de periode van ons schooljaar.
In deze periode staan ons weer veel leuke, leerzame en
interessante gebeurtenissen te wachten. In deze nieuwsbrief deel ik een aantal zaken met jullie.

Personeelsnieuws:
Op donderdag 12 december gaan wij afscheid nemen van meneer Geert. Hij gaat dan met pensioen.
U ontvangt hierover in de komende periode meer informatie.
Juf Manon uit groep 7 is in verwachting van haar 4de kindje. Zij gaat binnenkort met verlof. Zodra de
vervangingen rond zijn wordt dit met betrokken ouders en leerlingen gecommuniceerd.
Wij hebben 2 leerkrachten in opleiding op onze school. Zij “draaien” steeds meer zelfstandig de
groep waarbinnen zij stage lopen. De vaste leerkracht is dan niet in de klas en heeft ruimte voor
onderwijsinhoudelijke zaken op klas, leerling en/ of schoolniveau.
Daarnaast komen er ook nog verschillende 1ste en 2de jaars studenten op onze school hun stage
lopen. Dit jaar hebben wij ook een student sport en bewegen. Zij is de hele dag in de gymzaal actief.
Terugblik studiedag SPO Condor 4 oktober j.l. en vooruitblik studiedag OP WEG 12 november a.s
De studiedag van SPO Condor werd gehouden in hotel Val Monte. Alle leerkrachten van onze 10
scholen hebben op deze dag een inhoudelijke training gevolgd. Hiervoor konden zij kiezen uit de
volgende onderwerpen:
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1.
2.
3.
4.

Oplossingsgericht werken met uitdagend gedrag.
Het voeren van kindgesprekken.
De leerkracht als coach.
1 day Google bootcamp.

Tijdens onze komende studiedag staan de volgende onderwerpen centraal:
1. Van Jaarplan naar ons nieuwe Schoolplan
2. Leeropbrengsten van onze leerlingen; vanuit de data, gaan wij “duiding’ geven aan deze data
en doelen stellen voor de komende periode. Hoe gaan we de komende periode op de
verschillende vakgebieden in de klassen aan het werk? En wat wordt er gedaan?
3. Teamtraining gevolgd over het instructiegedrag van leerkrachten om een effectieve les te
geven.

Thema avond “Opvoeden in het digitale tijdsperk”
Dinsdag 19 november
Inloop 19:15 uur
Start avond: 19:30 – 21:30 uur
Heeft u zich al aangemeld?
Aanmelden kan via de Parro app of door een mail te sturen aan directie@op-weg.nl
Voor kinderen zijn digitale media de gewoonste zaak van de wereld. Ze brengen steeds meer tijd
online door. Ze zijn dol op tablets en mobieltjes en genieten van de filmpjes en spelletjes die online
worden aangeboden.
Als ouder moet je je kind ook begeleiden in de digitale wereld. En dat
kan best lastig zijn als je zelf niet bent opgegroeid met al deze media
en onbekend bent met alle mogelijkheden en valkuilen.
Hoe bereid je je kind voor op deze digitale wereld? Waarmee moet je
in je opvoeding rekening houden als het digitale media betreft?
Om deze vragen te beantwoorden hebben wij de organisatie Social
Media Wijs uitgenodigd om de ouderavond ‘Opvoeden in het digitale
tijdperk’ te verzorgen.
Tijdens deze interactieve avond wordt allereerst een inleiding over
kinderen en internet gegeven, op basis van de laatste trends en
onderzoeken. Vervolgens krijgt u tips om de media opvoeding van uw
kind vorm te geven.
Aan de hand van stellingen wordt met elkaar gediscussieerd over de
kansen en bedreigingen van digitale media.
Over Social Media Wijs
Social Media Wijs is een landelijk trainings- en adviesbureau op het gebied van mediawijsheid en
digitale vaardigheden in het onderwijs.
Meer over Social Media Wijs: www.socialmediawijs.nl
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Samenwerking Tussen schoolse opvangen en leerkrachten
1 team 1 taak!
In de afgelopen periode hebben wij samen met de leerkrachten en de TSO medewerkers gekeken
naar een meer doorgaande lijn van benadering voor leerlingen tijdens het eet en speel moment
tussen de middag. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen in duidelijke en prettige sfeer rustig hun
brood kunnen eten en goed kunnen spelen.
Ouders van de leerlingen die overblijven hebben deze informatie ook via de mail vanuit de TSO
ontvangen.
Vanaf 21-10-2019 eten de leerlingen daarom in vaste ruimtes per leeftijdsgroep:
Groep
Lokaal
1-2-3
Speelzaal
4/5
Hal
6-7-8
Lokaal groep 5
Leerkrachten hebben na de vakantie de regels en de afspraken voor tussen de middag besproken.
Deze regels zijn gelijk aan de regels in de klas en op school.
Als voorbeeld onderstaande afspraken:
• Leerlingen ruimen hun eigen spullen op.
• Leerlingen lopen rustig door de school.
• Er wordt met beschaafd taalgebruik gesproken.
• Stemvolume: er wordt met een normale praatstem gesproken.
• Capuchons niet op tijdens het eten.
• Na het eten gaan de leerlingen naar buiten. Bij slecht weer blijven de leerlingen binnen en
doen een activiteit op hun eigen eet locatie.
Daarnaast werken wij met een waarschuwingssysteem als leerlingen zich niet aan de afspraken en
regels houden. Ouders worden hiervan ook op de hoogte gebracht.
In sommige gevallen maken wij individuele aanpassingen en /of consequenties om het overblijven
ook voor hen tot een succes te laten worden.
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GOED NIEUWS...het EU-schoolfruit-en groenteprogramma gaat weer starten
Net als afgelopen schooljaar zijn wij ook dit schooljaar ingeloot voor het EUSchoolfruit. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende
soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! Uw kind
krijgt elke week gratis drie porties groente en fruit. Daarnaast zal er in de les
aandacht worden besteed aan fruit, groente en gezonde voeding.
Start
In de week van maandag 11 november start het schoolfruit en dit loopt door tot en
met vrijdag 17 april 2020. Dit is voor drie dagen in de week, 20 weken lang. We zijn
afhankelijk van de leverancier welke dagen dit zullen worden. Wij communiceren dit
met u via Parro.
Doel en info
Het doel van het EU-Schoolfruit-en groenteprogramma is het gezamenlijk eten en proeven van
groenten en fruit in de klas. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
Wilt u meehelpen?
Maaike Hidding, een ouder, van onze school neemt de organisatie en coördinatie voor haar rekening.
Hartelijk dank daarvoor.
Zij heeft extra handen nodig die haar helpen met het wassen en het snijden van het fruit.
Wilt u een keer helpen (max 45 minuten)? We starten meteen in de ochtend om 8.45uur. Meldt
u dan aan bij Maaike Hidding: hiddingm@gmail.com.
Omdat proeven het doel is, gaat de groente en het fruit gaat niet altijd helemaal op. Wij vinden het
jammer als alles in de container verdwijnt. Wilt u voor uw dieren het overige groente en fruit graag
hebben? Dan mag u een bak plaatsen op school, waarin het verzameld kan worden. U kunt hierover
contact opnemen met Maaike Hidding.
Luizen kammen
Na elke vakantie kammen wij alle leerlingen. Via de Parro
app informeren wij hier over.
Mocht u informatie of hulp nodig hebben dan kunt u ook
altijd contact opnemen met onze luizenkammoeder Saskia
Berkhof ( hoofd luizenpluis ouder)
berkhofsaskia@hotmail.com
Mocht u zelf luizen bij uw kind aantreffen dan kunt u dat
aan haar of de leerkracht doorgeven.
Surprise €3.50
Vanaf dit schooljaar ontvangen de leerlingen van de bovenbouw geen €3,50
meer in een enveloppe ( van de OV) voor het maken van een surprise met
Sinterklaas. Dit is tijdens de ALV 23 september j.l. van de oudervereniging
besloten. Door deze maatregel hebben zij een kleine aanpassing gedaan om
beter met hun begroting uit te komen en hoeft de vrijwillige ouderbijdrage
niet aangepast te worden.
Het maken van een susprise gaat wel gewoon door. Wij vragen de ouders van
onze bovenbouw ook echt niet meer uit te geven dan €3.50.
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Handige weetjes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 oktober: luizen kammen en promoshow Mad Science
28 oktober: week van de voortgangsgesprekken
Week 44: de week van de voortgangsgesprekken
Week 45: de landelijke week van respect
6 november: Landelijke Staking Onderwijs, onze school zit dan dicht
8 november: start landelijke week Mediawijsheid
Week 46: start EU fruit
12 november: studiedag OP WEG: alle leerlingen vrij
19 november: Thema avond: “Opvoeden in het digitale tijdperk” voor ouders groep 1 t/m 8

Monique Vromen

Nieuws vanuit de Groepen
In de groepen 1/2 zijn de kinderen inmiddels redelijk goed gewend aan het reilen en zeilen
op de basisschool. Toch blijven er momenten van wennen tussen zitten want steeds mag er
een nieuw kind dat 4 jaar is instromen.
Bij het uitkomen van het vorig Rammetje gingen Wout Janssen en Fleur Wagemakers in
groep 1/2 B van start. In groep 1/2A mochten wij de afgelopen tijd Gradus Grijsen, Bram
Giesbertz en Lisa Heijnen verwelkomen.
We wensen ook deze kinderen een hele fijne en leerzame tijd op Op Weg!
Juf Johannet, juf Gemma en juf Sanne

Nieuws vanuit de OV
Besluiten Algemene Ledenvergadering OV Op Weg
Op maandag 23 september vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. We hebben
teruggekeken op het schooljaar 2018-2019 en de activiteiten die we vanuit de Oudervereniging
hebben uitgevoerd. We hebben de financiën besproken en zijn er trots op dat we het jaar geëindigd
zijn met een kleine plus. We hebben veel gevraagd van creativiteit van ouders in werkgroepen,
alsook van groepsouders. Het budget was krap, maar desondanks is het gelukt! We hebben de
begroting voor aankomend schooljaar besproken en met elkaar geconstateerd dat het weer krap
wordt. Daarnaast teren we de laatste jaren in op ons ‘vermogen’ en gaan we een kritische
ondergrens bereiken. Desondanks houden we vast aan de ouderbijdrage van € 40 euro per kind.
Daarnaast heeft de ALV besloten dat kinderen in de bovenbouw geen envelopje met geld meer
meekrijgen voor het kopen van een Sinterklaaskado. Het geld wat we hiermee besparen komt ten
goede aan de activiteiten in het lopende schooljaar. Kinderen krijgen in de periode van Sinterklaas
een duidelijk instructie mee over het streefbudget voor de aankoop van een kadootje voor een
klasgenootje.
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Oproep nieuwe bestuursleden OV
Tijdens de ALV heeft het zittende bestuur, Linda Janssen, Linda Harbers en Miranda Tissen, nog eens
een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. De Oudervereniging draait op drie bestuursleden en
geeft een te zware belasting. Daarnaast is de belangrijke vacature ‘Secretaris’ nog niet ingevuld. Dit
betekent dat er geen verslagen meer gemaakt worden van vergadering en bijvoorbeeld de website
niet up to date blijft. Een gemis om u als ouder goed te kunnen blijven informeren. Daarnaast is het
voor de continuïteit van de Oudervereniging noodzakelijk dat er twee nieuwe ouders het team
komen versterken.
Daarom nogmaals de oproep: bent u geïnteresseerd of kent u een ouder die mogelijk geïnteresseerd
is? Geeft dit aan ons door via oudervereniging@op-weg.nl!

Opstart groepsouders
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat alle groepsouders voor dit schooljaar bekend zijn. We
hebben een startbijeenkomst georganiseerd en de ouders staan startklaar om er met de groep en de
juffen weer een mooi jaar van te maken! Hieronder een overzicht van de groepsouders per groep:

Overig
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Veel mooie spullen bij speelgoed- en kledingbeurs
Zaterdag 5 oktober was weer de speelgoed- en kledingbeurs in onze school. We hadden een zeer
groot aantal inbrengers en daardoor ook heel veel mooie kleding, speelgoed en boeken voor de
verkoop. De beurs is goed bezocht en we hebben dan ook weer een mooi bedrag opgehaald: 510
euro.

Veel mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om de niet verkochte spullen aan Stichting
Keilbout te doneren. Dat ruimt pas echt goed op en de stichting is er heel blij mee!
De voorjaarsbeurs zal zijn op zaterdag 4 april 2020. We hopen ook dan weer op goede inbreng en
veel bezoekers.

Met vriendelijke groet,
Claudia van Steen
Coördinator kledingbeurs
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Het is bijna zo ver: Een gekke professor van Mad Science komt binnenkort
een spectaculaire science show geven op school!
Na deze leuke & leerzame show op 23-10-2019 kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich
inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus.
De cursus is op donderdag om 15:30, vanaf 7-11-2019. De lessen duren een uur.
Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus staat
elke week een ander thema centraal, met onder andere lessen over licht en geluid,
magnetisme, scheikunde, en optische illusies.
Of Dat het neit
uit mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse en de ltaatse ltteer
maae op de jiutse patals saatn.

Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website
inschrijven.mad-science.nl en klik op inschrijven. Inschrijven kan tot 31-10-2019. VOL=VOL
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De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool

Omgaan met boosheid
Ieder mens heeft te leren omgaan met boosheid. Boosheid is een emotie die je in je lijf kunt voelen
omdat bloeddruk, hartslag en hormonen aangeven dat er iets aan de hand is. Zo helpt boosheid je
om je grenzen aan te geven en jezelf te beschermen. Jonge kinderen geven nog pure uiting aan hun
boosheid door dit met hun hele lijf te uiten.
De reactie van ouders op boosheid van hun kind
Al heel jong merken kinderen hoe hun ouders reageren op hun gedrag en gaan ze daar een antwoord
op vinden. Als kinderen zich boos gedragen, roepen ouders vaak dat ze moeten ophouden. Of
kinderen merken bijvoorbeeld dat mama erg verdrietig wordt als ze boos zijn. Wanneer we kinderen
niet toestaan om hun boosheid te uiten, zeggen we daarmee dat boosheid verboden is. In feite
zeggen we daarmee ook tegen onze kinderen dat het niet oké is om voor jezelf en je eigen belangen
op te komen.
Het effect van de boodschap over boosheid
Het kind probeert op andere manieren zijn boosheid te uiten of houdt het in waardoor er na verloop
van tijd meestal een driftbui volgt. Ook dit kan een gewoonte worden die ouders soms al aan voelen
komen. Ze vrezen dan de driftbui en weten hier niet zo goed op te reageren en zetten daar vaak hun
eigen boosheid tegenover.
Verborgen uitingen van boosheid
Andere manieren om boosheid te uiten die we leren wanneer we het gevoel hebben dat we niet op
onze eigen manier boos mogen zijn, kunnen zijn : ruzie maken, gillen, afreageren op meubilair, de
hond en anderen. Je kunt ook anderen straffen door dingen kapot te maken, te laat te komen,
afspraken niet nakomen, anderen kleineren, geen moeite voor iemand doen of jaloers zijn. Maar
ook: jezelf verongelijkt, depressief of onverschillig voelen, ziek worden.
Aangeleerd gedrag in plaats van boos doen
In feite is bovenstaande allemaal aangeleerd gedrag wat te maken kan hebben met boosheid omdat
je niet in staat bent om op een adequate manier in het hier en nu je boosheid te uiten.
Effectief boos gedrag
Wanneer er iets tegen je zin in het hier en nu gebeurt en je uit dit door direct duidelijk een grens aan
te geven en de ander te verstaan te geven wat je dwars zit, is je boosheid effectief.
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We kunnen kinderen helpen om hun pure boosheid te stroomlijnen. Dat betekent vooral niet
schrikken van die grote berg energie die een kind kan laten zien en het kind helpen woorden te
geven aan de situatie en het te leren zijn grenzen aan te geven. Hoe jonger een kind, hoe meer het
lijf meedoet en hoe meer we woorden moeten leren geven en het kind helpen zijn lijf te helpen
beheersen zonder dat er iets beschadigt.
Met woorden, je stem en je lijf op een beheerste manier uiting geven aan je boosheid, is nog niet
gemakkelijk te leren.
Het betekent dat je als ouder in ieder geval rustig blijft en de onmacht van je kind herkent en het
kind DOOR de moeilijke situatie heen helpt. Met het geven van erkenning door te benoemen wat er
speelt en toe te staan dat het kind zich boos voelt en nog niet goed weet hoe dit te uiten.
Lastig gedrag als gewoonte voor verborgen boosheid
Zo kan het dus gebeuren dat lastig gedrag wat we soms ten opzichte van elkaar hebben, een soort
van gewoonte is geworden doordat we niet goed geleerd hebben onze boosheid uiting te geven op
een manier die helpend is voor alle partijen.
Voor ouders kan het ook heel helpend zijn om te onderzoeken welke manieren zij zelf gebruiken om
hun boosheid kenbaar te maken. Welke gewoonte hebben zij ontwikkeld wanneer dingen niet gaan
zoals zij willen? Welk voorbeeld wordt het kind gegeven over boos gedrag?
(uit: blog kindercoach Tea Adema)

Misschien heb je meer vragen? Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, emotie,
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!!
Bellen of mail gerust voor een afspraak.
Mijn spreekuur is op woensdag 9 okt. en 13 nov . 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: di,wo en donderdag
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De meeste ongelukken met jonge kinderen gebeuren in en om het huis. Ze
raken bekneld tussen de deur, vallen van de trap of verslikken zich in een
klein voorwerp. Vooral de eerste minuten na een ongeval zijn belangrijk.

EHBO bij (kinder)ongelukken
EHBO vereniging Beek

Wanneer: dinsdag 5 november 20.00-21.30 uur
Tijdens deze avond komen diverse ongelukken aan bod. Er wordt uitgelegd
hoe u kunt handelen en mogelijk erger leed kunt voorkomen.
Inloop is vanaf 19.45 uur.
Plaats: Kulturhus in Beek, Roerdompstraat 6 (in de foyer)
Kosten: gratis (koffie en thee inbegrepen)
Aanmelden: cbbeek@ggdgelderlandzuid.nl
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16.00 uuOpening van onze nieuwe clubruimte
door Erik de Zwart
DJ, ondernemer (24trains.tv) , bekend van
radio en TV en zelf modelspoorder
• Onze grote Zwitserse smalspoorbaan
• Onze grootspoorbaan die de kinderen
zelf mogen besturen
• Demonstraties en technieken van modelbouw,
software en films à la Rail Away
en ….
• Ontdek onze vereniging en doe mee
Geniet dan met ons mee van…

OPEN DAG
in de Sprong-Ooij
Zaterdag 9 november
Dorpshuis De Sprong, Prins Bernardstraat 3
in Ooij, zaterdag 9 november van
10.00-16.00 uur, toegang gratis
Meer info op..
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Groesbeek, 23 oktober 2019
Geachte mijnheer/mevrouw,
In 2016 zijn we, naar wij hopen, een traditie gestart met de Lichtjesavond. Ook dit jaar weer worden
op kerstavond, dinsdag 24 december 2019, om 16.00 uur kaarsjes geplaatst bij de graven van de
militairen op de Canadese Militaire Erebegraafplaats aan de Zevenheuvelenweg in Groesbeek.
Deze jongen mannen hebben ruim 74 jaar geleden hun leven gegeven zodat wij nu nog in vrede Kerst
kunnen vieren met familie en vrienden. Deze bijzondere namiddag is dan ook bedoeld om de
herinnering aan hen levend te houden. Dit feest van het licht en herinnering kan voor vele
nabestaanden niet worden gevierd met hun omgekomen dierbare familieleden en vrienden. Daarom
wordt in heel Nederland dit initiatief genomen om deze jonge mannen, die ons de vrijheid hebben
gebracht, te herdenken, de warmte van het licht te laten voelen en onze herinnering en
dankbaarheid te tonen.
De koppeling naar de Kerst in vrede en de begraafplaats willen we maken met de jeugd en hun
ouders van de gemeente Berg en Dal. De geschiedenis van de diverse dorpen die nu onder de
gemeente Berg en Dal vallen is sterk gekoppeld aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.
Om die reden willen we de schoolkinderen van de gemeente Berg en Dal en hun ouders van harte
uitnodigen om er samen voor te zorgen dat op kerstavond bij elke grafsteen een kaarsje brandt.
Via de u bekende schoolkanalen ontvangt u als ouders/verzorgers van de kinderen daarom deze
informatiebrief. De aanmeldingen voor deelname aan deze middag gaan dan direct naar de Stichting
Lichtjesavond Groesbeek (SLaG). Met de aanmeldingen kunnen wij de opkomst op 24 december
inschatten en zorgen voor voldoende vrijwilligers en ondersteunende middelen op de plots.
Nadat de kaarsjes zijn neergezet bij de graven, wordt de middag gezamenlijk afgesloten. Voordat u
allen weer naar huis gaat, staat er warme chocomel en wat lekkers voor iedereen klaar op het terrein
van de beheerder, bereikbaar als u de begraafplaats aan de rechterzijde verlaat, aangegeven middels
verlichting.
De Zevenheuvelenweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, maar indien u wilt meedoen aan
de Lichtjesavond kunt u doorrijden en aan de Zevenheuvelenweg parkeren. Verkeersregelaars zullen
u daarbij ondersteunen. De parkeerplaats van de begraafplaats is alleen bereikbaar voor
mindervaliden en de hulpdiensten.
Programma:
15.30 uur: verzamelen op de Canadese Begraafplaats aan de Zevenheuvelenweg.
16.00 uur: korte toespraak Ceremoniemeester en (loco)burgemeester;
16.10 uur: het eerste kaarsje wordt geplaatst;
16.15 uur: alle kinderen en bezoekers naar de plots om de overige kaarsjes te plaatsen;
16.45/17.00 uur: alle kaarsjes geplaatst en branden;
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Nadat de kaarsjes zijn neergezet bij de graven staat de warme chocomel en wat lekkers klaar
op de door vrijwilligers aangegeven plaats. Hier staan ook enkele toiletten.
18.00 uur: einde.
U kunt uw kinderen, neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes opgeven door het bijgevoegde
aanmeldformulier vóór 18 december ingevuld aan ons terug te sturen.
Het is voor de organisatie belangrijk om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers.
Indien de school van uw kind(eren) is gekoppeld aan een van de plots, dan krijgt u van ons na 18
december bericht welk plot dat is en hoe dat plot is aangegeven.
Wij hopen u op dinsdag 24 december aanstaande te mogen begroeten!
Met vriendelijke groetTeam SLaG
U kunt uw kinderen , neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes3 opgeven door het bijgevoegde
aanmeldformulier vóór 18 december 2019 en aan ons terug te sturen naar:
Per E-mail: lichtjesavondgroesbeek@gmail.com
Per post: Team SLaG Lievensweg 22 6562XN Groesbeek.

Aanmeldformulier:
Naam ouder(s)/verzorger(s)/
begeleider(s):
Aantal kinderen:
School (In gemeente Berg en
Dal):
Uw E-mailadres:
Deelnemers zijn van buiten
Gemeente Berg en Dal:
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