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’t Rammetje 
 

Nieuwsbrief basisschool Op Weg 

 
 

 

 

 

 

 

Nieuws van de directie 

Even bijpraten  

Wat hebben wij genoten op donderdag 1 april. Zeker 90% van onze leerlingen had pas na 

een tijdje door dat het een 1 april grap was.  

                 
 

Onderstaand nogmaals het bericht dat wij via Parro verstuurd hadden. 

 

Vanuit de corona-achterstandsgelden hebben wij een apparaat 

behorend bij de methode ‘lezen in beeld’ kunnen aanschaffen. 

We krijgen hiermee in beeld wat de kinderen lezen. 

Uw kind mag donderdag a.s. een zonnebril mee naar school 

nemen. De zonnebrillen worden gekoppeld aan dit apparaat. 

Deze registreert het aantal gelezen woorden. Bij groep 1/2 zal de 

zonnebril worden ingezet bij het herkennen van de letters. Voor 

meer informatie kunt u terecht op: www.lezeninbeeld.nl 

Mocht u vragen hebben dan kunt u bij de leerkracht van uw kind 

terecht. 

 

 

 

 

 

Inhoud:  Belangrijke data: 

 Nieuws van de directie  23-4 Koningsspelen, alle leerlingen 12 uur uit 

 Overig  27-4 Koningsdag, alle leerlingen vrij 

  3-5 t/m 14-5 meivakantie 

  24-5 Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

  25-5 Op Weg doe dag 

  27-5 Uitgifte nieuwsbrief 

jaargang 14, nummer 6 
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Leesmotivatie; daar werken wij samen aan! 

Maar naast dat het een 1 april grap was blijven wij lezen stimuleren.  

 

Om goed te leren lezen is het belangrijk om veel 

leeskilometers te maken. Daarvoor is leesmotivatie 

essentieel. Daar besteden wij veel aandacht aan. Dit 

doen wij o.a. door kinderen een gevoel van controle 

en zelfvertrouwen te geven in het lezen en een 

taalrijke omgeving te creëren. De kinderen maken 

kennis met verschillende soorten jeugdliteratuur en 

schrijvers en ontwikkelen zo hun eigen smaak. 

 

Formatie/aantal groepen schooljaar 2021 – 2022 

Het aantal leerlingen op onze school 

bepaald voor een groot deel de 

bekostiging van ons onderwijs. Daarbij is de 

1 oktober telling 2021 een belangrijk ijkpunt. 

De verwachting is dat wij dan 171 

bekostigende leerlingen op onze school 

hebben. 

 

Komend schooljaar blijven wij werken vanuit 8 groepen. 2 kleutergroepen en 6 homogene 

groepen 3,4,5,6,7 en 8. De ontwikkelingen in de komende tijd m.b.t. verhuizingen, 

instroom, versnellers of doublures bepalen het werkelijke aantal leerlingen per groep.  

 

Zoals u van ons gewend bent hoort u half juni de personeelsbezetting voor komend 

schooljaar van ons. 

 

Spoedtest Covid-19 voor personeel 

Wij zijn blij dat we sinds 2 weken ons personeel 

kunnen laten testen bij de zakelijke spoedtest. 

Binnen 30 minuten ontvangen zij een positieve 

of negatieve testuitslag en weet iedereen 

waar hij/zij aan toe is. 

 

Hierdoor zijn onze vaste leerkrachten maar een korte tijd niet beschikbaar voor de klas. 

Dat zorgt ervoor dat wij minder onderwijsuitval hebben, minder vervangers nodig hebben 

en kunnen werken aan onderwijskwaliteit. Wij zijn blij dat wij dit voor onze leerlingen 

kunnen doen.  

 

Terugkoppeling van ouders n.a.v. de vragenlijst: terugblik onderwijs op afstand 

In de afgelopen periode vroegen we u om te reageren op een vragenlijst over het 

onderwijs op afstand tijdens de schoolsluiting.  

 

Fijn om te zien dat een groot deel van onze ouders de vragenlijst heeft ingevuld en dat 

ons rapportcijfer tussen de 4 en 5 ligt op een 5-puntschaal. 

De waardering die wordt uitgesproken voor onze leerkrachten is fijn, wordt enorm 

gewaardeerd en werkt motiverend. Want ondanks dat wij geleerd hebben van de 1ste 

lockdown waren wij wederom zoekende. 

 

De tips en input die ouders gegeven hebben nemen wij zeker ter harte. Bijzonder is ook de 

opmerkingen over wat wij vooral moeten behouden na deze periode zoals: heldere 

communicatie, direct contact tussen de leerkracht en leerling en voldoende online 
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instructiemomenten. Fijn om terug te lezen dat de leerkrachten goed een eenvoudig te 

bereiken waren. 

Daarnaast nemen wij ook mee dat enkele ouders graag meer contact- en 

instructiemomenten wilden en meer verwerkingsstof. 

Wij bedanken u voor de input en bespreken deze input in detail binnen het team en met 

onze MR. 

 

Handige weetjes: 

• Vrijdag 23 april Koningsspelen; alle leerlingen zijn om 12 uur uit. 

• Dinsdag 27 april Koningsdag; alle leerlingen zijn vrij. 

• Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei; meivakantie. 

• Maandag 24 mei; Tweede Pinksterdag. 

• Dinsdag 25 mei; Op Weg doe dag. I.p.v. het jaarlijkse schoolreisje. 

Monique Vromen 

 

Overig nieuws 

Steungezin gezocht in Ooij   
Voor een gezin uit Ooij is Buurtgezinnen op zoek 

naar een steungezin. Wegens omstandigheden lukt 

het tijdelijk niet altijd om het jongste dochtertje op 

te halen van de peutergroep om 12.30. Welk gezin 

heeft ruimte om op dinsdag en/of donderdag een 

paar uurtjes een extra kindje in huis te hebben? Het gaat om een speels meisje van 3 jaar 

oud dat graag buiten speelt en knutselt. Dit gezin zou er enorm mee geholpen zijn!   

  

Voor meer informatie kun je terecht bij Marloes Bazuin, coördinator Buurtgezinnen in Berg 

en Dal: 0642921883 / marloes@buurtgezinnen.nl / www.buurtgezinnen.nl. Opa’s en oma’s 

of ooms en tantes zijn ook welkom om te reageren! 

 

 

De Avond4daagse gaat dóór!  
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk 

ondenkbaar. Daarom kun je dit jaar meedoen met 

de Avond4daagse – Home Edition!  

 

Loop jouw eigen route, vanaf jouw eigen 

vertrekpunt op jouw eigen moment. En maak er zo 

jouw eigen feestje van. Lekker veilig en toch leuk. 

Zo behaal je ook nog eens de enige echte officiële 

Avond4daagse medaille. Mis dit unieke 

wandelfeest niet. 

 

De Avond4daagse – Home Edition duurt van 29 maart tot en met 30 juni. Deelname kost 

€6,50. Klik hier voor meer informatie. Aanmelden kan vanaf 29 maart via 

www.avond4daagse.nl. Zoek op Berg en Dal en schrijf je in bij jouw lokale Avond4daagse 

– Home Edition. Veel plezier! 

  

mailto:marloes@buurtgezinnen.nl
http://www.buurtgezinnen.nl/
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
http://www.avond4daagse.nl/
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Sport Xtra flyer 
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Flyer Sjors Sportief en Creatief 
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