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Belangrijke data:
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*Bovenstaande is afhankelijk van de
maatregelen tegen het Corona-virus.

Nieuws van de directie
Even bijpraten
Ondanks dat de scholen gesloten zijn ontvangt u van ons wel de nieuwsbrief.
Tevredenheidsonderzoek leerlingen leerjaar 6, 7 en 8
Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een vragenlijst met 22 vragen
individueel, digitaal en anoniem ingevuld over hoe tevreden zij zijn op en over onze
school. De gegevens hiervan worden in de maand april verwerkt en
ook met u daarna gedeeld.
Buiten dat dit een wettelijke verplichting is doen wij dit omdat het ons
belangrijke informatie geeft over hoe leerlingen denken over school,
of ze zich veilig voelen op school, gepest worden of vervelende
dingen meemaken en hoe ze de lessen van de leerkrachten vinden.
Ze geven tot slot onze school een rapportcijfer. Het onderzoek is vergelijkbaar met het
tevredenheidsonderzoek wat u als ouder in 2018 heeft ingevuld. Op deze manier brengen
wij om de paar jaar in kaart hoe wij ervoor staan en welke interventies van belang zijn.
Eén van de vragen is: Vind je de regels op school duidelijk? Wij zijn benieuwd hoe
leerlingen die scoren. Het afgelopen jaar hebben wij actief ingezet op onze schoolregels.
Deze hangen in elke klas, maar zijn ook zichtbaar op de trappen in school. De
schoolregels als trapregels. Leerkrachten behandelen en leren deze regels actief aan met
hun groep op het niveau van de leerlingen. Daarnaast stellen zij afhankelijk van de sfeer
in de groep soms enkele regels centraal en koppelen er een groepsdoel aan. Het
bovenstaande hoort bij ons actief beleid om structureel te werken aan de sociaal
emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.
SCOL 2x per jaar voor-en najaar.
De Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale
competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Het meetinstrument SCOL is
wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de kwaliteitseisen die de
Onderwijsinspectie stelt. Wij gebruiken dit instrument op school om het welbevinden en de
sociale veiligheid van onze leerlingen te monitoren. Daarnaast weten wij ook welke
leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.
1/7

Hoe werken wij ermee?
Elke leerkracht van groep 1 t/m 8 scoort hierin
zijn of haar leerlingen. De leerlingen van groep
6 t/m 8 vullen ook een eigen deel in.
Vanuit de resultaten zetten wij de volgende stappen:
· Leerkrachten maken een groepsoverzicht op de verschillende onderdelen en kijken
op welk onderdeel de groep extra interventie nodig heeft. Het programma helpt
met het stellen van de conclusie en de mogelijke interventies. Daarnaast passen wij
het in bij de methode lessen.
· We bespreken het schooloverzicht met het team. Wij presenteren dit aan elkaar
middels de groepspresentaties. Deze input gebruiken wij om ons onderwijs
inhoudelijk vorm te geven.
· Leerkrachten voeren bij uitval een gesprek met individuele leerlingen en de ouders.
· Leerlingen kunnen ook een gesprek aanvragen met de interne vertrouwenspersoon.
· Studiedag onderwerpen
· De volgende beleidsonderwerpen gaan wij met het team bespreken op een later
moment. Onze studiedag kon afgelopen vrijdag niet doorgaan i.v.m. ziek personeel.
· Wanneer, waarom en hoe gaan leerlingen bij ons doubleren of versnellen op
school?
· Hoe gaan wij om met ongewenst gedrag? Hoe gebruiken wij het anti pestprotocol
op school. Voor beide aanpakken is er nu een document opgesteld dat in concept
ook naar de MR gestuurd wordt. In een volgende nieuwsbrief kom ik hier zeker op
terug.
Naast deze onderwerpen hebben wij ook gesproken over ons traktatiebeleid en fruit
project op school. In april ontvangt u hierover een korte enquête zodat wij ook uw mening
horen en mee nemen in onze aanpak in de toekomst.
Leerkrachten hebben daarnaast een ICT workshop gevolgd over het werken met
Presenter 10 op het digitale schoolbord.
Schooltijden update oriëntatie fase
In het kalenderjaar 2019 hebben wij en de MR de oriëntatiefase doorlopen of er
mogelijkheden zijn om op OP WEG over te gaan naar een ander schooltijdenmodel.
Tijdens dit proces met de teamleden en MR is uitgegaan van de volgende
uitgangspunten:
· Wat levert het op voor leerlingen, personeel en ouders?
· Wat moet er bekostigd worden, hoe gaan we dat doen en door wie?
· Draagt het bij aan kwalitatief goed onderwijs en goede opvang?
· Past het binnen de nieuwe onderwijs cao? (augustus 2019)
· Wettelijk minimum aantal onderwijsuren voor leerlingen in 8 jaar tijd.
We hebben de volgende schooltijdenmodellen besproken en
getoetst op de bovenstaande vragen.
1. 5 gelijken dagen model
2. Continurooster (wo mi vrij)
3. Bioritme model
4. 7 tot 7 model
5. Aanpassingen Hoorn huidige model
De slot conclusie is dat wij op onze school met de huidige CAO, financiële middelen en
onze visie, geen mogelijkheden hebben om een nieuw schooltijdenmodel in te voeren.
Dit betekent dat wij ons huidige schooltijden model (het Hoorns model) handhaven. Het
kan zijn dat wij in de toekomst kleine aanpassingen gaan doen in de begin- en eindtijden
en het aantal continurooster dagen. Hierin is de MR van OP WEG bij betrokken.
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Personeelsnieuws:
Na de meivakantie gaat onze collega Gemma Sanders met
zwangerschapsverlof. Judith Jansen komt Gemma Sanders
vervangen in groep ½ b en haar IB taken.
Judith is een vaste leerkracht van SPO Condor. Ze is jaren werkzaam geweest op
basisschool de Biezenkamp en de afgelopen maanden op basisschool de Komeet. Wij zijn
blij dat zij nu inzetbaar is op onze school voor de taken van Gemma. In de maand april
komt zij al enkele dagen op OP WEG kennismaken met leerlingen en personeel. Gemma
en ik kunnen op deze manier op een zorgvuldige manier de overdracht doen.
In groep 7 gaat leerkracht Saskia de dag van Gemma vervangen en werkt daardoor 5
dagen in groep 7.
Leerkracht Manon uit groep 7 neemt haar ouderschapsverlof op. Zij zal tot de zomer niet
werkzaam zijn op school.
Handige weetjes:
· Vrijdag 20 maart Nationale Pannenkoeken dag afgelast
· Vrijdag 20 maart ochtend werken op het groene schoolplein door
leerlingen, ouders en hovenier afgelast
· Dinsdag 7 april OV vergadering
· Maandag 13 april; 2de paasdag
· Woensdag 15 en donderdag 16 april Centrale eindtoets groep 8
· Vrijdag 17 april : Koningsspelen / Sportdag school om 12 uur uit.
Monique Vromen

Nieuws van de groepen
Groepen 1/2
Groep 1/2 heeft het thema: De poppendokter maakt mijn knuffel beter, afgesloten. Net
op tijd is iedere knuffel gezond verklaard. Het volgende thema is
dieren. In 1/2 A hebben de leerlingen gekozen voor een
dierentuin en in groep 1/2 B komt er een jungle.
In de groepen 1/2 mogen we ons nog rijker rekenen omdat we
weer kinderen hebben mogen verwelkomen! In groep 1/2A zijn
Vivianne Tappij Gielen en Marieke Loermans gestart en is Carlijn
de Bruijn bij ons gekomen in groep 2. In groep 1/2B is Liv van den Berg gestart. Wij wensen
ook deze kinderen een hele fijne tijd bij ons op school!
De juffen van de groepen 1/2
Groep 1/2A
Hoi lezer!
Mijn naam is Melinda. Opgegroeid als een iets wat verlegen meisje in een boerendorp in
de Achterhoek en inmiddels opgebloeid tot een jonge vrolijke Nijmeegse vrouw.
Hoewel… ben je een vrouw of een meisje als je bijna de 26 jaar aantikt?
Naast mijn ‘vrouw/meisje-zijn’, ben ik na enkel 2 jaar gewerkt te hebben weer opnieuw
student. Tijdens en na mijn studie Communicatie merkte ik dat de commercie niet aan mij
besteed is. Daarnaast word ik ook erg ongelukkig van het turen naar een
computerscherm. Tijd voor verandering!
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Ik denk mijn passie te hebben gevonden in het onderwijs omdat het werken met de
kinderen mij plezier en energie geeft. Wil je hier meer over weten? Vraag het gerust aan
me. Maar je mag me ook altijd aanspreken om over andere thema’s te praten,
bijvoorbeeld over het weer.
In ieder geval mag ik mijn tweede stage in groep 1/2a lopen en tot dusver bevalt het
goed. Ik zal hier op dinsdags de hele dag en op woensdags tot 12.30uur te vinden zijn. Dit
is tot aan de zomervakantie.
Tot ziens!
Melinda Tomberg
Groep 4
Hallo,
Ik ben Jaap Janssen en ik kom stage lopen op deze school in groep 4.
Ik ben er op maandag en dinsdag tot de zomervakantie.
Graag wil ik iets meer vertellen over mezelf.
Ik heet dus Jaap kom uit Groesbeek en ben 20 jaar. Ik ben 1ste-jaars Pabostudent (hiervoor heb ik een half jaar de lerarenopleiding Wiskunde gedaan).
Verder bouw ik ieder jaar met mijn vriendengroep een carnavalswagen. En
doe ik nu al 5 jaar met veel plezier vrijwilligerswerk bij Kinder Vakantie Werk.
Ik heb er veel zin in.
Groep 7
Hallo allemaal!
Ik ben Daan, en ik kom tot de zomervakantie in groep 7 elke donderdag stage
lopen. Ik kom oorspronkelijk uit Enschede en woon nu al 3 jaar in Nijmegen,
aangezien ik daar de ALPO doe. Dat is een combinatie-opleiding: ik doe de
pabo op de HAN en ik studeer Pedagogische Wetenschappen en
Onderwijskunde aan de universiteit. Omdat ik toch relatief nieuw ben in deze
regio, kende ik Ooij eigenlijk alleen van naam. Toch vind ik het, na een paar keer geweest
te zijn, nu al een erg mooi dorp met een hele leuke school. Ik kijk dus er erg naar uit naar
de rest van dit schooljaar!
Daan

Nieuws van de werkgroepen
Werkgroep Speelgoed- en kledingbeurs Ooij
De speelgoed- en kledingbeurs die gepland was op zaterdag 4 april 2020 van 10.00 tot
12.00 uur, gaat vanwege het coronavirus NIET door. In het najaar hopen wij weer een
beurs te organiseren.

Overig nieuws
Avond4daagse Berg en Dal
Dit jaar wordt de avond4daagse georganiseerd van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 juni.
De kinderen en eventuele ouders starten vanuit de dorpen Beek en Ooij voor 4
wandelavonden van 5 km of 10 km. De inschrijfdata worden op een later moment
bekend gemaakt.
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De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool

Buitenspelen
Spelen is een levensbehoefte.
Door te spelen kan een kind zich ontwikkelen. Hij ontdekt de wereld om zich heen en bekijkt de
dingen om hem heen in steeds weer een ander perspectief. Door buitenspelen leer een kind veel.
De grove motoriek krijgt alle kans en alle spieren worden gebruikt, waardoor weer verbranding
optreedt. Lopen, rennen, hinkelen, rollen, koppeltje duiken, boom en paal klimmen, slootje
springen, hut bouwen … alles wordt uitgeprobeerd.
Er is ruimte voor de blik en oogbewegingen van ver naar dichtbij en terug. Afstand wordt geschat
en er valt veel te ruiken en te ontdekken: bomen, planten, dieren.
Een kind leert grenzen kennen: de muur, het hek, een auto.
Er is ruimte voor spel zonder toezicht van volwassenen dus worden problemen zelfstandig
opgelost: Hoe haal je het pluimpje uit de boom?
Ongetwijfeld zijn er nog meer voordelen van buitenspelen te noemen.
De nadelen van buitenspelen gelden alleen voor moeders en vaders. Je kind wordt vies, kapotte
kleren, zorgen of alles goed gaat en of er geen ongelukken gebeuren.
Hoe leer je je kind buitenspelen
In Nederland moet ieder kind leren fietsen, dus dat is boffen want met fietsen in huis heb je het
snel gehad. Dit noodzaakt dus de buitenlucht.
Ieder kind moet zijn omgeving leren ontdekken en onvermijdelijk komt het moment dat je kind je
hand loslaat omdat het alleen wil spelen. (Brrrrr… alweer zo’n mijlpaal van loslaten.)
Leren buitenspelen is gewoon de deur open zetten en zeggen: ‘Ga…’
Je geeft de grenzen aan in de vorm van regels en steeds zal je kind een beetje meer en vaker naar
buiten gaan, alleen of met vriendjes.
Dus…..Ouders, stuur je kinderen naar buiten, in weer en wind en hagel en regen. Je geeft ze nu
bijzondere jeugdherinneringen voor later…
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 8 april van 8.30u-9.30u , ik sta in de hal.
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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