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Nieuws van de directie
Even bijpraten
Wij zijn goed gestart met elkaar!
Het is ook best weer even wennen; een
nieuwe juf of meester, deels nieuwe
medeleerlingen, een nieuwe sfeer en
nieuwe regels. Maar gelukkig zien we dat
onze leerlingen zich ook heel snel weer
vertrouwd voelen op onze school. Gisteren
hebben wij genoten van de 1ste viering op
school met alle leerlingen in onze aula.
Ook zijn wij blij dat onze groep 8 leerlingen
“gewoon” op kamp kunnen volgende
week.
Via de Parro heeft u al meerdere berichten van de klas van uw zoon of dochter mogen
ontvangen.
In elke groep worden volop activiteiten gedaan vanuit de ‘Gouden Weken’. Een goede
manier om elkaar nog beter te leren kennen en er samen een goed schooljaar van te
maken.
Daarnaast zijn wij blij dat wij deze week de kennismakingsgesprekken met ouders in school
“live” konden doen.
Als stichting hebben wij extra subsidie middelen aangevraagd bij het ministerie om tot
aan de kerst vakantie de “Corona leerachterstanden” effectief te kunnen aanpakken.
We willen in het belang van onze leerlingen ook zo snel mogelijk aan de slag met het plan
concretiseren en het werven van personeel.
Sporthal Morgenfit blijft bestaan
Tijdens de carrousel vergadering van de gemeenteraad op 10 september heb ik namens
alle kinderen, ouders en teamleden 5 minuten een praatje mogen houden. Tijdens dat
moment heb ik aangeven dat wij enorm blij zijn als de gemeente de sportzaal aankoopt.
Op deze manier garanderen wij ons bewegingsonderwijs dichtbij school en hoeven onze
leerlingen niet met bussen vervoerd worden. Dit zou voor enorm veel onderwijstijd verlies
gaan. Daarnaast denken wij vanuit een win-win situatie. Onze school groeit, het dorp
groeit, de leefbaarheid in het dorp. Daar hoort een sportzaal bij. 24 september neemt de
gemeente raad een besluit maar 8 partijen zijn voor dus…..
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Corona
Nogmaals willen wij ouders een compliment geven over hoe iedereen zich
aan de Corona afspraken houdt. Fijn dat u ons goed op de hoogte houdt
van de eventuele Coronasituaties die thuis mogelijk zijn. Hierop kunnen wij
dan ook weer goed anticiperen in samenspraak met de GGD.
Mocht uw kind(eren) de komende tijd ziek worden, wat wij natuurlijk niet
hopen, zullen wij samen met u zorg dragen voor een “thuisaanbod”.
Helaas zijn er al leerlingen verkouden en zijn er dus dagelijks leerlingen afwezig. Een aantal
leerlingen is ook al getest. Het is heel dubbel: een test is best belastend voor een kind,
maar met een negatieve uitslag mag een kind wel weer snel naar school toe. Test je niet,
dan moet een kind eerst 24 uur klachtenvrij zijn en dit kan met een neusverkoudheid soms
wel even duren.
Het blijft nog zoeken deze weken denk ik. Vanuit school hebben we wel nauw contact
met de GGD. Zij adviseren om bij alleen klachten van neusverkoudheid eerst even af te
wachten voordat je test bij een kind (maar, dus wel thuis te blijven).
Ook de GGD wordt overvallen door alle meldingen vanuit de basisscholen. Intern wordt
bekeken hoe in de komende periode om te gaan met klachten van neusverkoudheid bij
kinderen t/m 12 jaar. Mocht hierin iets wijzigen, dan informeren wij u hier
uiteraard over. Via de Parro heeft u 2 beslisbomen wel/niet naar school
van ons gekregen.
Bedankt voor het invullen van de enquête schoolfruit ja of nee.
We hebben 165 reacties gekregen en de uitslag is 155 JA en 10 Nee. We
hebben de subsidie wederom weer aangevraagd. Nog even afwachten
dus…
Check leerling gegevens & privacy
Tijdens de kennismakingsgesprekken krijgt u de stamkaart van uw kind mee
om te controleren en wijzingen aan ons door te geven. Het privacyvoorkeuren formulier wordt jaarlijks aan u voorgelegd.
Dit schooljaar op OP WEG:
Dit schooljaar hebben wij de volgende innovatie thema’s waar wij als team mee aan de
slag gaan:
• Onze buitenlessen en het gebruik van onze nieuwe educatieve beleef- en ontdektuin.
• We gaan op zoek naar een nieuwe methode sociaal-emotionele ontwikkeling die wij
ook dit schooljaar gaan invoeren.
• Wij gaan op zoek naar een geïntegreerde methode technisch en
begrijpend lezen.
• Wij gaan het onderzoekend leren binnen ons ontwikkelingsgericht
onderwijs via een gestructureerde lijn uitzetten in de bovenbouw.
• Samen met het team van basisschool ’t Bijenveld in Leuth gaan wij
ons verder scholen in de professionele dialoog.
Meer informatie leest u in ons schoolplan en onze schoolgids.
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Personeelsnieuws
Het zal u niet ontgaan zijn, dat ik vanaf dit schooljaar elke
woensdag werkzaam ben in groep 7. Dit zal tot aan de Kerst duren.
Ik zal me daarom even aan u voorstellen.
Ik ben Carmen Verstegen en 54 jaar oud. Ik woon samen met Peter
in Millingen aan de Rijn. Wij hebben 2 dochters van 18 en 22 jaar
oud. Ik hou van het maken van lange wandelingen en ik ben vaak
in de tuin te vinden.
Ik werk nu alweer 11 jaar met zeer veel plezier in het primair
onderwijs. Op donderdag en vrijdag ben ik op ’t Bijenveld in Leuth
te vinden. De afgelopen jaren heb ik voor groep 7/8 gestaan, dit
jaar ben ik daar de juf van groep 8.
Het leukst van het werken in het onderwijs vind ik het contact met de leerlingen. Het
allerbelangrijkst is voor mij dat de kinderen graag naar school gaan. Het lesgeven en het
begeleiden van de leerlingen en hen net dat duwtje in de rug geven dat ze nodig
hebben, maakt leerkracht zijn voor mij een fantastisch beroep.
Mocht u iets willen weten, doorgeven of vragen hebben, dan kunt u mij mailen via het
mailadres carmen.verstegen@op-weg.nl.
Graag stel ik mezelf aan u voor, mijn naam is Linda Kosman en
samen met mijn vriend woon ik in Groesbeek. Ik ben werkzaam
bij stichting Condor. Binnen deze stichting voer ik diverse
werkzaamheden uit op verschillende scholen, maar meestal sta
ik voor de klas en geef ik les. Momenteel ben ik op de maandag
en dinsdag werkzaam op de Laurentiusschool in Kekerdom in
groep 7/8. Op de donderdag werk ik tot aan de herfstvakantie
op basisschool Op Weg in Ooij. In Ooij ondersteun ik zowel de
kinderen als de leerkrachten. Dit betekent dat ik soms individuele
of juist groepjes kinderen zal begeleiden, maar ook dat ik op
bepaalde momenten de klas van de leerkracht zal overnemen.
Zo heeft de leerkracht even zijn of haar handen vrij voor andere
taken. Ondertussen heb ik al met veel kinderen op school fijn kennis mogen maken, het
kan dus goed zijn dat uw zoon en/of dochter ‘juf Linda’ al kent .
Sinds twee weken ben ik voorlopig werkzaam op de woensdag in
groep 1-2 B samen met juffrouw Sanne. Mijn naam is José Heijs ik
woon in Cuijk, samen met mijn man Marc en onze hond Shelby.
Onze kinderen Julius en Frederique zijn al uit huis maar komen
vaak op bezoek. Ruim 30 jaar ben ik werkzaam in het
basisonderwijs, mijn hart ligt vooral bij het jonge kind. Ik heb
gewerkt in Gennep op een Jenaplanschool en lang op een
basisschool in Beek-Ubbergen. Sinds vorig schooljaar heb ik bewust
gekozen voor de vervangingspool om weer eens met frisse blik, te
ervaren wat er allemaal speelt in onderwijsland. Ik geniet erg van het werken met de
kinderen in groep 1-2 B, het is een erg fijne groep! De sfeer op school voelt aangenaam
en warm, graag wil ik mijn steentje (al is het maar klein) bijdragen aan fijn en goed
onderwijs. Naast mijn werk houd ik erg van yoga, wandelen, musea bezoeken en reisjes
maken.
Warme groet José Heijs
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Traktatiebeleid NIEUW
In overleg met de MR en de OV is besloten om vanaf dit schooljaar
ons traktatiebeleid aan te passen. Dit houdt in dat we geen
traktaties van jarige kinderen in de klas meer toestaan. We hebben
bewust gekozen voor een rechtlijnige opzet zonder compromissen.
Het komend schooljaar zullen we intern en met de MR en de OV de
gang van zaken evalueren. De huidige beslissing is gestoeld op het
feit dat traktaties een scheve verhouding veroorzaken betreft
gezond en ongezond, kosten welke ouders maken en een
verspilling van eten wanneer kinderen hun eigen eten of
aangedragen fruit niet opeten. Vanuit school heeft de verjaardag
van het kind de prioriteit. Door verschillende activiteiten zal het kind
en natuurlijk ook de klas een leuke verjaardag ervaren. Wij hopen
op begrip voor de gemaakte keuze en we staan open voor ervaring en input vanuit de
ouders en kinderen.
Bovenstaande tekst heeft u in onze wegwijzer 20-21 kunnen lezen.
Maar hoe gaat het er nu concreet aan toe in de klassen?
In de groepen 1 t/m 4 wordt de jarige uitgebreid in het zonnetje gezet. Daarnaast is er
een groepsfeestje. Gemiddeld duurt het “feest” 20 minuten. In de groepen 5 t/m 8 staat
de jarige kort centraal en maken ze daarnaast gebruik van een verjaardagspot. In deze
pot zitten allerlei activiteiten. De jarige mag enkele kaartjes uit de pot halen. En soms is het
een activiteit voor de hele groep of voor een klein groepje. Enkele voorbeelden uit de pot
zijn: extra buitenspelen, dans aanleren, lied zingen, voorlezen door de juf, extra spelletjes
in de klas ed.
De verjaardagen worden op de dag zelf gevierd. Is een leerling in het weekend jarig dan
vieren we de verjaardag op de maandag erna. Mochten er meerdere leerlingen jarig zijn
dan overlegt de leerkracht met de leerlingen wat zij fijn en prettig vinden qua moment of
dag.
Handige weetjes:
• 17 september MR vergadering
• 21 september t/m 23 september kamp groep 8
• 23 september de kinderpostzegel actie
• 24 en 25 september Monique heeft een 2-daagse MT Condor
• 30 september: start Kinderboekenweek Thema En toen?
Vakanties, vrije dagen en continurooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie
21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 15-02-2021 t/m 19-02-2021
2e Paasdag
05-04-2021
Koningsdag
27-04-2021
Meivakantie
03-05-2021 t/m 14-05-2021
2e Pinksterdag
24-05-2021
Zomervakantie
19-07-2021 t/m 27-08-2021
Vrije dagen (voor de leerlingen)
• 16-10-2020 studiedag team
• 04-11-2020 studiedag team
• 05-03-2021 studiedag team
• 02-04-2021 studiedagteam
• 15-06-2021 studiedag team
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Vrije middagen School is om 12:00 uur uit voor alle leerlingen.
• 18-12-2020 (kerstvakantie)
• 12-02-2020 (voorjaarsvakantie)
• 23-04-2020 (Koningsspelen/sportdag)
• 16-07-2020 (start zomervakantie)
Continurooster, school is voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 om 14:00 uur uit.
• 04-12-2020 (Sinterklaas)
Monique Vromen

Nieuws van de werkgroepen
SPEELGOED- EN KLEDINGBEURS OOIJ
Op zaterdag 3 oktober 2020 van 10.00 tot 12.00 is er
weer een speelgoed- en kledingbeurs in Ooij. Deze
beurs zal dit keer plaatsvinden in Dorpshuis De Sprong,
Prins Bernhardstraat 3, Ooij.
Verkoop van o.a.: baby-, kinder- en puberkleding,
zwangerschapskleding, kinderboeken, spelletjes,
fietsstoeltjes, buggy’s, fietsjes, babybenodigdheden,
schoenen, sportkleding, enz.
Vanwege de coronamaatregelen laten we maximaal
30 personen tegelijk binnen.
Wandelwagens/buggy’s zijn niet toegestaan i.v.m.
brandveiligheid
HEEFT U CORONAGERELATEERDE KLACHTEN? BLIJF DAN THUIS!
U kunt ook zelf kleding en speelgoed inbrengen. Bij verkoop ontvangt u 75 % van het
bedrag. Van de resterende 25 % worden speel- en leermiddelen aangeschaft voor de
school.
Op de website www.kledingbeursooij.nl vindt u informatie over onze werkwijze en een
emailadres om u voor de inbreng op te geven.

5/9

Overig nieuws

Kennen jullie Dispel al?
Dispel is een jongerenorganisatie uit Ooij die maandelijks een activiteit organiseert voor
jongeren uit Ooij in de leeftijd van 9 tot 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 in de leeftijd van 9 tot 15 jaar of zit je al in groep 6 en heb je deze avond niets te
doen, kom dan gezellig meedoen.
Groeten, Naomi, Nicole, Patricia, Remko, Robbert-Jan, Rosita en Ruud.

Je kunt ook nog een kijkje nemen op onze website voor meer informatie of foto’s van
voorgaande avonden. www.dispel.nl
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Denk mee over het nieuwe Reiner van Ooiplein: het hart van de Ooij
Beste inwoner van Ooij,
Graag nodigen wij jullie uit voor een dorpsavond over de herinrichting van het Reiner van Ooiplein.
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?

Dinsdag 6 oktober 2020
Tussen 20.00 en 21.00 uur
Dorpshuis de Sprong in Ooij

Wat willen we aan jullie presenteren?
Er zijn verschillende scenario’s voor een nieuw Reiner van Ooiplein uitgewerkt. Dit willen we graag laten
zien. We horen graag wat jullie ervan vinden en welke tips er nog zijn voor het ontwerp. We willen dat
het Reiner van Ooiplein een plein wordt waar alle inwoners van Ooij trots op zijn! Een plein waar het fijn
is om te komen, elkaar te treffen op een gewone zaterdag of tijdens de kermis én dat er gezellig en groen
uitziet.
Hoe gaan we om met de coronamaatregelen?
In verband met corona kunnen we geen grote groepen mensen tegelijk ontvangen. We werken daarom met
groepen van max. 20 personen per ruimte en hebben twee ruimtes in de Sprong gereserveerd. Elke groep
heeft ca. een uur de tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over het ontwerp. In de ruimtes staan
displays waarop ontwerpschetsen van het nieuwe plein te zien zijn. Vanuit de werkgroep zijn er mensen
aanwezig om een toelichting te geven. We gaan die avond graag met jullie in gesprek.
We werken met aanmeldingen.
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar dorpsagenda.ooij@gmail.com (met hierin: naam, adres,
telefoonnummer en aantal deelnemers) of een ingevuld antwoordkaartje bij de Spar af te geven. Als er zich
meer dan 40 mensen aanmelden wordt een tweede dorpsavond georganiseerd. In welke groep je dan zit
hoor je van ons.
We werken samen
Op de dorpsagenda Ooij staat o.a. het vernieuwen van het Reiner van Ooiplein. Een werkgroep met
inwoners wil zich hiervoor inzetten. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om een nieuw ontwerp te
maken voor het plein. De gemeente vindt het belangrijk dat er een ontwerp komt waar de inwoners van
Ooij blij mee zijn. Daarom werken we met elkaar samen.
Voor het aanmelden en het stellen van vragen kun je contact opnemen door een email te sturen naar
dorpsagenda.ooij@gmail.com. Graag tot dinsdag 6 oktober.
Hartelijke groet,
Werkgroep Reiner van Ooiplein,
Emile, Dave, Linda, Vincent, Matthijs, Berthilda, Theo, Jelle, Pieter, Petra

ANTWOORDSTROOK:
Naam:___________________________

Adres:______________________________

Mailadres:_______________________________

Telefoon:____________________________

Ik wil me graag met ______ personen aanmelden voor de dorpsavond. Als er meer gegadigden zijn dan dat er plaats is ontvang
ik graag een uitnodiging voor de tweede dorpsavond. Antwoordstrook graag inleveren bij de Spar.
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