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Nieuws van de directie
Even bijpraten
Het kalenderjaar 2020 is goed begonnen bij OP
WEG.
Wij hebben een subsidie aanvraag gedaan bij
de provincie om een groene educatieve
buitenruimte te gaan maken van de
groenstrook bij de kleuterklassen en groep 3. De
subsidie is toegekend. De komende weken
gaan wij samen met de werkgroep “groene speelplaats ouders” en de hovenier Kasper
het plan concretiseren. In het volgende Rammetje schrijf ik er meer over.
Een groene schoolomgeving stimuleert kinderen om te bewegen, verbetert de
leerprestaties, maakt kinderen socialer en stimuleert de motorische ontwikkeling. Een
groene invulling van onze buitenruimte vergroot en is passend bij onze schoolidentiteit en
visie Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Gouden Weken
Bij de start van het schooljaar en na de kerstvakantie staan wij stil bij
de zogenoemde “Gouden weken”. In deze weken realiseren wij
ons, dat er extra aandacht moet gaan naar de groepsprocessen
en rolverdeling tussen leerlingen. Wetenschappers geven aan dat
dit de fase is van een “groeisprong in de sociale context”. Dit doen
wij middels handvatten uit het boek “De Goudenweken 2.0”, actief
bezig zijn met de school en klassenregels en de lessen uit onze
methode. Hierin staan diverse samenwerkingsvormen, spelsituaties
die bijdragen aan het stimuleren van deze groeifase. Dit komt het
samenwerken, een prettige sfeer op school en het ontwikkelen van
zelfvertrouwen ten goede.
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Schoolplan 2020-2024
Het schoolplan is een wettelijk verplicht document en beschrijft de kwaliteit van ons
onderwijs op onze school. Wij laten hiermee aan de inspectie zien te voldoen aan alle
wettelijke eisen. Elke vier jaar stellen wij samen met de medezeggenschap een nieuw
schoolplan vast.
Ons nieuwe schoolplan 2020-2024 staat op onze website. Op school hangen posters met
een korte samenvatting van ons plan.

Toets periode januari en eerste weken van februari
Traditiegetrouw vinden in de periode januari en start februari de
methode onafhankelijke toetsen plaats. U kent deze veelal als de Cito
LOVS toetsen, de DMT en AVI. Indien het mogelijk is verzoeken wij u om
tandarts afspraken en andere arts bezoeken in deze periode buiten de
schooltijden om te plannen.
Nieuw Rapport
Op 7 februari ontvangt uw kind het nieuwe rapport. Wij hebben de
afgelopen periode gewerkt aan een nieuw format, lay-out en inhoud van
een leerling rapport passend bij onze school en visie. Tijdens de
rapportgesprekken horen wij graag wat uw mening is over onze nieuwe
rapporten.
Nieuwe leerlingen
Na de carnaval stromen er 2 nieuwe leerlingen in. In groep 1/2 a
Carlijn en in groep 7 Julia. Zij komen vanuit Arnhem bij ons in de
Ooij wonen. Hartelijk welkom!
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Staking 30 en 31 januari ’20
Onze school is op deze dagen gesloten. Hierover heeft u reeds
een brief ontvangen. Wij staken omdat wij van mening zijn dat
er structurele investeringen gedaan moeten worden voor de
toekomst van de huidige leerlingen, studenten en personeel.
Ons onderwijs moet een aantrekkelijkere sector worden om in te werken met een normale
werkdruk en passende salarissen. Ons inziens kan dat mede door voldoende (meer
structurele) materiele en immateriële inkomsten om een juiste bekostiging te doen voor
moderne leermiddelen, onderhoud, ondersteuning, juiste salarissen.
Wij zijn ons ook bewust dat deze staking voor sommigen onder u een verzwaring en / of
een ongemak is.
Carnaval
Zaterdag 18 januari is er tijdens de jeugd-pronkzitting bekend gemaakt wie er de nieuwe
jeugdprins of prinses carnaval zou worden. Het was erg spannend. Er waren 4 kandidaten.
Zij lieten nogmaals hun presentatie zien die zij ook op school hadden gedaan. Die waren
allemaal erg leuk. Uiteindelijk werd er door middel van doorgeprikte ballonnen bekend
gemaakt dat Jules de nieuwe jeugdprins werd. Samen met zijn pages Roos en Nikki,
president Fenne, adjudant Annika en de raad van Elf wensen wij hun een geweldige
carnaval toe.
Personeelsnieuws:
Onze collega Gemma Sanders verwacht haar eerste kindje. Haar verlof
start na de meivakantie. Op donderdag werkt zij in groep 7 en
leerkracht Saskia zal deze dag gaan vervangen. Voor haar IB dagen en
de woensdagochtend en vrijdagochtend in groep 1/2 B is er een
vervangings-vacature geplaatst.
Juf Manon is op 20 januari bevallen van haar vierde kindje. Het is een
dochter en zij heet Rosa. Wij wensen het gezin heel veel geluk.
Handige weetjes:
• 03 februari 19:00 uur infoavond kleuters voor nieuwe ouders
• 04 februari continurooster de school is voor alle leerlingen om 14:00 uur uit
• 07 februari rapporten mee naar huis
• Week 7 10 februari – 14 februari de week van de rapport gesprekken ( hiervoor kunt u
zich vanaf week 6 digitaal voor inschrijven via Parro)
• 21 februari 12 uur start voorjaarsvakantie
Monique Vromen

Nieuws van de groepen
Groep 1/2
De kerstvakantie ligt al weer eventjes achter ons (we blikken al bijna weer vooruit naar de
voorjaarsvakantie) en we zijn al weer een paar weken hard aan het werk.
In de groepen 1/2 mogen we ons nog rijker rekenen omdat we weer kinderen hebben
mogen verwelkomen!
In groep 1/2A is Joy van Bakel gestart.
In groep 1/2B zijn Joy-Ann Sluiters en Julia Geerts erbij gekomen.
Wij wensen ook deze kinderen een hele fijne tijd bij ons op school!
De juffen van de groepen 1/2
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Nieuws van de werkgroepen

Deze hele ochtend is het feest!
We vieren Carnaval op onze school samen met

Jeugdprins JULES,

zijn pages en de raad van 11

Je mag natuurlijk in je mooiste Carnavalsoutfit op school
verschijnen. Wat thuis mag blijven zijn zwaarden, pistolen,
confetti en serpentinespray.
Je hoeft geen eten en drinken mee te nemen.
Om 11.30 uur starten we met onze optocht door het dorp.
De route is als volgt:
Beatrixstraat, Julianalaan, Wilhelminastraat, Rietvoornstraat,
Bleistraat, Karperstraat, Goudwindestraat, Alverstraat, Bleistraat,
Reinier van Ooiplein, Bernhardstraat.
Graag geen auto’s parkeren op de route als u komt kijken!
Om 12.00 uur start de carnavalsvakantie!
Alaaf, Alaaf, Alaaf
De Carnavalswerkgroep
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Overig nieuws

De Kangoeroe reken -en wiskundewedstrijd vindt dit jaar plaats op donderdag 19 maart
2020. Je kunt je hiervoor vanaf nu tot en met14 februari 2020 inschrijven via een briefje of
een mailtje naar wendy.rikken@op-weg.nl
Op de website www.w4kangoeroe.nl kun je veel informatie vinden over de wedstrijd.
Korte uitleg:
De Kangoeroewedstrijd is bestemd voor alle leerlingen uit groep 3
tot en met 8 van de basisschool en klas 1 tot en met 6 van het
voortgezet onderwijs. In Nederland doen nu al ongeveer 110.000
leerlingen mee (wereldwijd 6,5 miljoen!) en het is daarmee de
grootste reken- en wiskundewedstrijd. De wedstrijd kan ook goed
gebruikt worden als voorbereiding in de aanloop naar de Citotoets
in het laatste jaar van de basisschool.
De leerlingen van groep 3 en 4 van de basisschool kunnen sinds twee jaar meedoen met
hun eigen versie wizFUN. Groep 3 mag er 30 minuten over doen (deze kinderen maken de
helft van de vragen). Groep 4 mag er 60 minuten over doen.
Groep 5 en 6 maken wizKID en groep 7 en 8 maken wizSMART. Zij mogen 50 minuten over
de vragen doen.
Iedereen kan meedoen op zijn/haar eigen niveau. Als je op een niveau lager meedoet,
doe je niet mee met de wedstrijd (voor meer informatie zie het reglement op onze
website).
Voor alle leerlingen is er de mogelijkheid om mee te doen in tweetallen (duo’s). Hiermee
wordt de drempel om mee te doen mogelijk verlaagd. Duo’s doen niet mee met de
wedstrijd.
De leerlingen kunnen zich (eventueel samen met de leerkracht/docent) interactief
voorbereiden op de wedstrijd. Hiervoor gaan ze naar de website en klikken bij 'Oefenen'
op 'Interactief oefenen'.
Iedereen wint bij Kangoeroe! Iedere deelnemer krijgt een aandenken, een special
(boekje) en een certificaat op naam. Verder zijn er nog heel veel prijzen te winnen en te
verdelen.
Voor de beste 30 leerlingen van groep 7 en de beste 30 leerlingen van groep 8 is er een
fantastische finale (in juni).
Kangoeroe is leerzaam, maar …….. vooral leuk om te doen!
- Iedereen kan meedoen (vanaf groep 3 tot en met 6 VWO )!
- Dus niet alleen de 'slimmeriken'.
- Je mag individueel meedoen, maar ook met duo's.
Juf Wendy
rekenspecialist
5/7

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool

Waarom is verliezen zo belangrijk?
Leren omgaan met teleurstelling
Mogelijk kunnen kinderen nergens zo goed leren om te gaan met teleurstellingen dan door te
sporten. Teleurstelling en verlies horen bij het leven. Kinderen die al heel jong geleerd hebben met
tegenslag om te gaan, stappen mogelijk makkelijker door het leven dan kinderen die bang zijn om
fouten te maken.
Nergens moet je zo vaak verlies nemen dan tijdens het sporten. Doorzetten, geduld hebben,
durven vallen, pijn doorstaan, standvastig weer opnieuw beginnen en doelen stellen leer je
(nergens zo) goed als met je lichaam prestaties halen.
Wat kunnen ouders doen?
Leren omgaan met teleurstellingen en tegenslagen begint al met leren kruipen, lopen, het leren
fietsen en het zwemdiploma. Kinderen zijn dus gebaat bij uitdaging en dat begint al heel vroeg.
Ben je gevallen? Jammer, kusje en weer opstaan.
Bloedknie: nog meer jammer, kusje, pleister en hupsakee maar weer verder spelen..
Niet op de schommel of glijbaan durven? Toe… ga maar, papa is er om je op te vangen.
Wat betekent vallen en weer opstaan voor kinderen?
Wanneer kinderen letterlijk vele malen zijn gevallen en weer zijn opgestaan en ze hebben
spelletjes en wedstrijden verloren, dan is de beloning uiteindelijk een heel gezond zelfbeeld en
veel zelfvertrouwen. Als je weet wat je kunt hoef je niet te twijfelen, hooguit heb je last van
gezonde spanning. Kinderen die goed kunnen omgaan met verlies en teleurstelling kunnen goede
vrienden worden met mooie sociale vaardigheden. Omdat ze geleerd hebben hoe moeilijk en
vervelend het is om te verliezen, gunnen ze een ander de winst en steunen ze elkaar als het
moeilijk is. Ze kunnen een onderscheid maken tussen balen van en over zichzelf en blij zijn voor de
ander.
Een ander voordeel wat goede verliezers hebben, is dat ze op school ook goed kunnen presteren.
Omdat ze gewend zijn zichzelf doelen te stellen over prestaties, doen ze dat ook met hun schoolen huiswerk. Ze weten zichzelf te motiveren om hun doelen te halen en weten dat ze het meeste
en beste leren door het maken van fouten. Juist het maken van fouten en een weg van hobbels en
bobbels, levert uiteindelijk een hoge kwaliteit op.
Alle clichés zijn waar
Dus ja, alle troostende woorden waarmee we elkaar opbeuren na een verlies of teleurstelling zijn
waar. Allemaal hebben ze de strekking van volgende keer beter en gewoon door oefenen.
(bewerkt uit blog Tea Adema)
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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!!
Bel of mail gerust voor een afspraak.
Mijn spreekuur is op woensdag 22 jan. En 12 febr. 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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