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’t Rammetje 
 

Nieuwsbrief basisschool Op Weg 

 
 

 

 

 

 

 

Nieuws van de directie 

Even bijpraten  
 

Doelengesprekken nieuw op onze school 

De afgelopen periode hebben de leerkrachten vanaf 

groep 5 doelen gesprekken met de leerlingen gevoerd. 

Tijdens de startgesprekken bent u hierin ook mee 

genomen.  

 

Wij vinden het belangrijk om goed naar onze leerlingen 

te luisteren. Het geheim van goed onderwijs is luisteren 

naar kinderen. Tijdens deze doelengesprekken hebben 

de leerkrachten vragen gesteld en goed geluisterd. De 

leerlingen kwamen met verrassende inzichten en input waar zij aan wilden werken. Tevens 

konden zij aangeven welke hulp zij hierbij wilden hebben. 

 

Deze gesprekken helpen om de onderwijsbehoeften van onze leerlingen beter in beeld te 

krijgen. Daarnaast helpen deze individuele momenten met leerlingen om diverse 

vaardigheden te ontwikkelen zoals: zelfsturing, probleemoplossend denken en handelen, 

kritisch denken, communicatief vaardig zijn en samenwerken. Door deze vaardigheden 

worden leerlingen meer betrokken bij hun eigen leerproces. 

In januari 2021 gaan de leerkrachten met de leerlingen een evaluatiegesprek voeren. 

 

Voortgangsgesprekken datum aangepast 

In de week van 26 oktober staan de voortgangsgesprekken/facultatieve gesprekken 

alweer gepland. We hebben de kennismakingsgesprekken nog maar net afgerond en 

willen daarom de voortgangsgesprekken verzetten naar de week van 23 november.  

Dit is ook in de Parro en outlook kalender aangepast. 

 

Check leerling gegevens & privacy 

Tijdens de startgesprekken heeft u de stamkaart van uw kind meegekregen om te 

controleren en wijzingen aan ons door te geven. Het privacy-voorkeuren formulier wordt 

jaarlijks aan u voorgelegd. Mocht u deze nog thuis hebben dan ontvangen wij deze 

graag retour. 

 

 

 

 

Inhoud:  Belangrijke data: 

 Nieuws van de directie  16-10 studiedag, alle leerlingen vrij 

 Nieuws van de werkgroepen  19-10 – 23-10 herfstvakantie 

 Overig  11-11 Sint Maarten 

jaargang 14, nummer 2 

15 oktober 2020 
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Subsidie inhaal – en ondersteuningsprogramma’s 

Op dit moment maken wij ons plan dat wij gaan uitvoeren 

met de “subsidie achterstand corona gelden” . De 

aangevraagde subsidie is bedoeld om in te zetten voor 

leerlingen die leer- en ontwikkelingsachterstanden hebben 

opgelopen. Tijdens onderwijsuren zetten wij extra personeel 

in om extra instructie te geven. Dit vindt zowel binnen als 

buiten de klas plaats.  

 

In dat plan focussen wij ons met name op de leerlingen met een achterstand in 

automatiseren en spelling. Hiervoor zetten wij op wo ochtend, donderdag en vrijdag 

ochtend onze collega’s Wendy, Esther en Linda extra in. Daarnaast gaat Gemma Sanders 

(IB-er) enkele uren in de week extra ondersteuning geven. 

 

Cito resultaten  

De afgelopen weken hebben we de citotoetsen afgenomen die eind schooljaar 2019-

2020 niet door zijn gegaan. Nu gaan we de resultaten op school- en groepsniveau 

analyseren om zo te kunnen bepalen waar extra aanbod/ondersteuning nodig is. Een 

eerste, voorlopige conclusie is dat over het algemeen genomen de scores wat 

achteruitgegaan zijn. We denken dat de sluiting van de scholen en 

de hierdoor ontstane vermindering van instructietijd bij de vakken hier 

een rol bij hebben gespeeld. Daarom is het fijn dat we aanspraak 

kunnen maken op de subsidieregeling die naar aanleiding van de 

coronamaatregelen beschikbaar gesteld wordt. Tijdens de 

gesprekken in november krijgt u de gelegenheid om met de 

leerkracht de individuele scores van uw kind te bekijken en hierover in 

gesprek te gaan. 

 

Personeelsnieuws  

Gemma Sanders start na de herfstvakantie weer met werken. Haar bevallingsverlof is 

voorbij. Haar werkdagen worden maandag, dinsdag en donderdag. 

 

Verkeersveiligheid schoolomgeving en schoolroutes Basisschool Op Weg  

 Iedereen doet zijn best om ervoor te zorgen dat onze leerlingen niet in 

gevaar komen. Nu het weer slechter wordt zien wij ook helaas dat zich 

meer verkeersonveilige situaties voordoen. De straat is smal. Er is geen 

kiss & ride zone, maar er wordt gedaan alsof die er wel is.  

 

De gemeente heeft het voornemen om de relatief kleine maatregelen 

eind 2020 / begin 2021 uit te voeren.  

De realisatie van de plateaus in de Prins Bernhardstraat wordt 

meegenomen in het wegbeheerprogramma van de gemeente. De 

exacte planning hiervan is nog niet bekend. 

 

Kinderboekenweek is weer van start gegaan. 

Op woensdag 30 september is de Kinderboekenweek geopend met het thema EN TOEN? 

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we namelijk  terug in de tijd. Boeken brengen 

geschiedenis tot leven, waardoor de 

wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees 

spannende verhalen over ridders, verplaats 

je in oorlogstijd of kom van alles te weten 

over de Oudheid. 
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Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het 

verleden door het lezen van boeken! 

Wist u dat… 

• Kinderen t/m 18 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? 

En dat u met dit abonnement ook gratis e-books  en luisterboeken kunt lenen? Of 

uw kinderen gratis kunt laten voorlezen vanuit de voorleeshoek? 

https://www.obgz.nl/diensten/lid-

worden.html?cid=cn:765221471_c:{ps}_sc:{adwords}&gclid=Cj0KCQjwtZH7BRDzARIs

AGjbK2YL4a9g_9pyY8ms2X-

2KIEeEKpz9nE9XTFcBfFYtZnUHg85AxyAJPcaAiIbEALw_wcB 

 

• U het Kinderboekenweekgeschenk – De diamant van Banjarmasin, geschreven 

door Arend van Dam - cadeau krijgt van uw boekhandelaar bij aankoop 

€12,50 aan kinderboeken tijdens de Kinderboekenweek? 

 

‘Op de bijrijdersstoel in de vrachtwagen van zijn vader vraagt 

Arend op een dag: ‘Pa, wie zijn wij eigenlijk? Waar komen we 

vandaan?’ 

In dit boek probeert de schrijver zestig jaar later antwoorden te 

vinden op die vragen. In acht verhalen schrijft hij zich door de 

geschiedenis van Nederland heen. Het zijn verhalen over 

helden, gelukszoekers, vertrekkers en nieuwkomers. In al die 

verhalen vragen de hoofdpersonen zich af: ‘Wie ben ik? Waar 

wil ik zijn? Ben ik welkom?’ Soms botst het en wordt de vraag 

gesteld: ‘Wie ben jij? Ik was hier eerst!’ Ja, wie was hier eigenlijk 

het eerst?’ 

 

• Er ook een speciaal prentenboek is verschenen van Mylo Freeman? Het heet: 

Tweeling en is te koop voor 7,25 

 

‘Robbie en Roef doen het liefst alles samen, dragen altijd 

dezelfde kleren en zijn allebei gek op ridders. Ze voelen zich 

helemaal een tweeling! Wanneer ze verkleed naar school 

mogen komen, hoeven ze niet lang na te denken: zij gaan 

natuurlijk allebei als ridder. 

Als ze na school een zandkasteel bouwen, pakt een meisje 

het schepje van Robbie af. Roef zegt dat ze dat niet moet 

doen. Maar even later doet ze het wéér! Dan blijkt het niet 

één meisje te zijn, maar twee. Ze zien er precies hetzelfde uit. 

En zij beweren een ECHTE tweeling te zijn…’ 

 

 

• Wij op school in samenwerking met de bibliotheek in elke groep een project doen 

rondom het lezen van boeken. Dit om het leesplezier bij de kinderen op een leuke 

manier te bevorderen.  

 

  

https://www.obgz.nl/diensten/lid-worden.html?cid=cn:765221471_c:%7bps%7d_sc:%7badwords%7d&gclid=Cj0KCQjwtZH7BRDzARIsAGjbK2YL4a9g_9pyY8ms2X-2KIEeEKpz9nE9XTFcBfFYtZnUHg85AxyAJPcaAiIbEALw_wcB
https://www.obgz.nl/diensten/lid-worden.html?cid=cn:765221471_c:%7bps%7d_sc:%7badwords%7d&gclid=Cj0KCQjwtZH7BRDzARIsAGjbK2YL4a9g_9pyY8ms2X-2KIEeEKpz9nE9XTFcBfFYtZnUHg85AxyAJPcaAiIbEALw_wcB
https://www.obgz.nl/diensten/lid-worden.html?cid=cn:765221471_c:%7bps%7d_sc:%7badwords%7d&gclid=Cj0KCQjwtZH7BRDzARIsAGjbK2YL4a9g_9pyY8ms2X-2KIEeEKpz9nE9XTFcBfFYtZnUHg85AxyAJPcaAiIbEALw_wcB
https://www.obgz.nl/diensten/lid-worden.html?cid=cn:765221471_c:%7bps%7d_sc:%7badwords%7d&gclid=Cj0KCQjwtZH7BRDzARIsAGjbK2YL4a9g_9pyY8ms2X-2KIEeEKpz9nE9XTFcBfFYtZnUHg85AxyAJPcaAiIbEALw_wcB
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Corona 

Er is een nieuwe beslisboom 0 tot 12 jarigen opgesteld. 
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Hoofdluiscontrole 

Ook na de herfstvakantie wordt er op school nog geen luizen 

controle gedaan.  

Afgelopen periode  hebben wij meldingen van hoofdluis 

gehad in groep 3,5 en 6.  

Wij vragen u thuis uw eigen kind te controleren en het aan ons 

door te geven. 

Ons advies is om scheidingen in de haren te trekken: achter 

de oren en in de haren achter in de nek. Een luizenbesmetting 

wordt meestal zichtbaar door de eitjes in de haren en pas in 

een later stadium zie je de luizen (als er al veel zijn). 

 

Daarnaast verwijzen wij naar de informatie van het RIVM over preventie hoofdluis. 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/co...n-en-behandelen 

 

Handige weetjes: 

16 oktober:  studiedag; alle leerlingen vrij 

19 oktober – 23 oktober: herfstvakantie 

1 november:  start landelijke week van respect 

6 november:  start landelijke week van mediawijsheid 

11 november:  St. Maarten 

14 november:  St. Nicolaas komt aan in Nederland 

23 november:  week van de voortgangsgesprekken 

 

Monique Vromen 

Nieuws van de werkgroepen 

Speelgoed- en kledingbeurs Ooij 
Op zaterdag 3 oktober was de Speelgoed- en 

kledingbeurs. Dit keer vanwege corona in de Sprong 

georganiseerd. Alles was tot in de puntjes voorbereid, 

maar het was toch spannend of er veel bezoekers 

kwamen en of deze zich goed aan de maatregelen 

zouden houden. 

 

We kunnen nu terugkijken met een zeer tevreden gevoel. 

Er was een enorme hoeveelheid spullen ingebracht en de 

beurs zelf verliep prima. Bezoekers waren heel enthousiast 

en complimenteerden ons met de goede organisatie. Er 

werd gelukkig ook veel gekocht, wat een opbrengst van 

725 euro opgeleverd heeft. 

 

Niemand heeft een glazen bol, maar wij zijn erop 

voorbereid dat we in april mogelijk ook nog de beurs in De 

Sprong zullen houden. We weten nu in ieder geval dat het 

daar prima georganiseerd kan worden. 

 

De volgende beurs is (waarschijnlijk) op zaterdag 10 april. 

 

We kunnen altijd nog nieuwe mensen voor de werkgroep gebruiken. Lijkt dat je leuk of wil 

je meer informatie, mail dan naar clau.van.steen@upcmail.nl 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/co...n-en-behandelen
mailto:clau.van.steen@upcmail.nl
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Overig nieuws 

NIEUW: ZWEMLESSEN IN BERG EN DAL 
In Hotel Erica in Berg en Dal wordt een nieuwe zwemschool gestart: “Zwemschool De Vin 

Berg en Dal”. De ervaren zwemjuf Annemie Hurkens zal de zwemlessen gaan verzorgen. Er 

wordt een snelcursus (2 keer per week, 80 minuten per les) gestart, en ook reguliere lessen 

(1 keer per week 40 minuten per les) kunnen worden gevolgd. Er wordt in kleine groepjes 

gewerkt, waardoor uw kind veel persoonlijke aandacht krijgt. 

 

Uw voordelen bij Zwemschool De Vin Berg en Dal: 

- kleine groepjes (max 6-7 kinderen per groep)  

- persoonlijke sfeer  

- veel persoonlijke aandacht  

- les op eigen niveau en tempo  

- weinig afleiding tijdens de les  

- als groepje inschrijven is mogelijk  

- bekwame en vertrouwde instructrice  

- rijk erkende diploma’s  

- warm water (30-31 graden)  

Kijk voor alle informatie op de site www.zwemschooldevinbergendal.nl. Inschrijven is 

kosteloos. Hopelijk heel snel tot ziens ! 

 

Annemie Hurkens e-mail: info@zwemschooldevinbergendal.nl tel.: 06 – 21371800 

 

Voor kinderen die het even moeilijk hebben in de thuissituatie 
 

We vinden het allemaal belangrijk dat kinderen in een warm gezin opgroeien. Maar soms 

lukt dat even niet. Voor kinderen die het thuis even niet fijn hebben zijn er in onze 

gemeente verschillende mogelijkheden. Ouders kunnen een beroep doen op 

Buurtgezinnen of op Forte Thuis. Maar ook pleegzorg is in erg moeilijke situaties een optie. 

 

Pleegzorg  

Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet 

alle dagen in de week of in de maand. Dan is het fijn als een kind terecht kan in een 

ander gezin. In een pleeggezin. Meer informatie over pleegzorg staat op 

www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl.  

 

Pleegzorg iets voor u? 

Wist u dat er in onze regio een tekort is aan pleeggezinnen? Er is nu veel vraag naar 

gezinnen die pleegzorg in deeltijd willen bieden: een paar dagen in de week of in de 

vakanties. Op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl vindt u heel veel informatie, onder 

andere over de verschillende vormen van pleegzorg. Maar ook verhalen van 

pleegouders in de regio. Je kunt ook zien welke kinderen er bij jou in de buurt nog op zoek 

zijn naar een plek. De gegevens van de kinderen zijn natuurlijk anoniem. 

 

Forte Thuis 

Soms kunnen ouders van jonge kinderen wel eens een steuntje in de rug gebruiken. 

Hebben ze iemand nodig die hun met praktische zaken even verder helpt. Dan is Forte 

Thuis een oplossing. Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij het ophalen/brengen van kinderen 

naar school, gaan mee naar zwemles, doen iets leuks met de kinderen of ondersteunen 

bij opvoeding. Neem voor meer informatie over Forte Thuis contact op met coördinator 

Dorette van Lieshout via telefoonnummer 06 - 82 64 85 21 of via email 

dorette.van.lieshout@fortewelzijn.nl. 

http://www.zwemschooldevinbergendal.nl/
mailto:info@zwemschooldevinbergendal.nl
http://www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl/
mailto:dorette.van.lieshout@fortewelzijn.nl
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Buurtgezinnen 

Bij buurtgezinnen worden gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) gekoppeld aan 

warme en stabiele gezinnen in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra 

aandacht en worden ouders even ontlast. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit 

de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een middag, avond of weekend 

opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Voor meer informatie of een vrijblijvende 

kennismaking kun u contact opnemen met Marloes Bazuin. Zij is de coördinator van 

Buurtgezinnen in de gemeente Berg en Dal. U bereikt haar via 06-42921883 of 

marloes@buurtgezinnen.nl.   

 

Buurtgezinnen  
Op 1 september 2020 is Buurtgezinnen van start gegaan in 

gemeente Berg en Dal. Buurtgezinnen is een initiatief om 

overbelaste gezinnen (vraaggezinnen) te koppelen aan 

stabiele en warme gezinnen uit de buurt (steungezinnen). 

Zo krijgen kinderen wat extra aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is 

alledaags, gelijkwaardig en op vrijwillige basis. 

 

Je kunt je aanmelden als vraaggezin als je als ouder(s), om wat voor reden dan ook, 

behoefte hebt aan wat ondersteuning bij de opvoeding. Vaak gaat het om een 

opstapeling van problemen waardoor het niet altijd lukt om genoeg aandacht aan je 

kinderen of aan jezelf te besteden. Over de invulling van de steun maak je samen met het 

steungezin afspraken. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de kinderen een dagdeel ergens gaan 

spelen om jou te ontlasten, hulp bij het halen en brengen naar zwem- of sportles, of dat 

een gezin je wegwijs maakt bij instanties. 

 

Je kunt je aanmelden als steungezin als je tijd en ruimte hebt om kind(eren) uit een 

overbelast gezin op te vangen. Op welke manier je een ander gezin precies helpt, hangt 

af van jouw mogelijkheden en van de hulpvraag. Het is een mooie en laagdrempelige 

manier om je in te zetten voor een ander! 

 

Dit proces wordt begeleid door Marloes Bazuin, de coördinator van Buurtgezinnen in de 

gemeente. Je kunt contact met haar opnemen voor meer informatie via 06-42921883 of 

marloes@buurtgezinnen.nl. Meer informatie vind je op www.buurtgezinnen.nl. 

 

 

 

mailto:marloes@buurtgezinnen.nl
mailto:marloes@buurtgezinnen.nl
http://www.buurtgezinnen.nl/

