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Corona nieuws
We zijn erg blij dat de quarantaineregels
aangepast zijn. Door deze aanpassingen hoeft
een klas niet meer in quarantaine bij 3 of meer
besmettingen en hoeven ook kinderen t/m 17
jaar niet meer in quarantaine wanneer een
huisgenoot of nauw contact corona heeft.
M.b.t. het thuisblijven bij klachten en het laten testen zijn de regels hetzelfde gebleven. Het blijft dus
erg belangrijk dat kinderen thuisblijven bij klachten en getest worden. Ook wanneer zij in afwachting
zijn van een testuitslag van de GGD, blijven zij thuis. Op deze manier dragen we samen onze
verantwoordelijkheid om verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen.
Omdat de vervangingspool voor de leerkrachten leeg is, blijven we ook de komende periode ons
uiterste best doen om bij uitval van een leerkracht door een corona-besmetting het onderwijs zoveel
mogelijk door te laten gaan.
Verder blijven we hybride onderwijs verzorgen aan de leerlingen die thuis zijn, zodat ook zij zo veel
mogelijk online de lessen volgen en toch in contact blijven met hun klasgenoten. In vrijwel ieder lokaal
zien we een Chromebook staan waarop de leerlingen thuis te zien zijn. Zelfs het samen werken en
samen leren tussen de leerlingen thuis en de leerlingen op school gaat gewoon
door.
Leerkrachten en ouders schakelen snel en het is goed te ervaren dat we er
samen steeds voor blijven gaan. Wederom dank daarvoor! Andersom
ontvangen wij ook complimenten en bedankjes van ouders. Dit doet ons
natuurlijk ook goed.
OGO thema’s
De kleuters (groep 1/2) gaan deze periode aan de slag met het werken in een kunstatelier. Ze leren
allerlei schildertechnieken en spelen alsof ze echte kunstenaars zijn. Ook het kijken en luisteren naar
kunst zal regelmatig voorbijkomen.

Groep 3 gaat de ruimte in. Zij zullen van alles leren over de ruimtevaart en het heelal. Ze krijgen een
thema-tafel en zullen het spel en het knutselen in de groep de komende tijd rondom dit thema
aangeboden krijgen.
Groep 4 duikt de geschiedenis is. Er is een echt dino museum gecreëerd op de vide waar een
caissière werkt, waar een koffiejuffrouw werkt en waar rondleidingen gegeven worden.

Groep 5 t/m 8 zijn deze week de Gouden Eeuw ingedoken. In de hal zijn allerlei boeken over, en
schilderijen uit de Gouden Eeuw te bekijken. Het is net een museum. Afgelopen woensdag opende
wij het thema door een speurtocht te doen door ons museum en door leuke foto’s te maken in de
“Gouden lijst”.

Nieuws van de carnavalswerkgroep
Vrijdagochtend 25 februari vieren we op school carnaval.
De leerkrachten en ouders uit de werkgroep zijn al druk
met elkaar in overleg. Het vieren van dit feest vinden we
belangrijk, maar in welke vorm is ook nu weer afhankelijk
van de dan geldende richtlijnen.
De leerlingen mogen die dag verkleed naar school. In de
groepen zal het carnaval programma die dag plaatsvinden. De leerkrachten zorgen voor een gezellig
feestprogramma in de groepen.... waarin o.a. gehost en gedanst wordt, gekeken wordt naar elkaars
kostuums, spelletjes gedaan, quizjes e.d.
Groep 8 gaat voor een heuse prinsenverkiezing maar dan in zeer aangepaste vorm. De leerlingen zijn
zich op dit moment aan het voorbereiden op een prinsen presentatie (er zijn 2 prinsen in de running).
Zij maken een filmpje en dit wordt in alle groepen afgespeeld. De leerlingen van de school mogen

allemaal stemmen. Op 25 februari zal bekend worden gemaakt wie zich Prins van Op Weg mag
noemen.
Op deze dag worden de leerlingen verwend met iets lekkers te eten en te drinken. Zij hoeven dit dus
niet mee te nemen.
We maken er een knotsgek en gezellig feest!
Namens de werkgroep carnaval Nicole, Cynthia, Inge, Patricia, Saskia
Vanuit de leerlingenraad
De leerlingenraad is al een aantal keren bijeengekomen dit jaar. Tijdens de leerlingenraad bespreken
we met elkaar wat goed en niet goed gaat op school, zodat we, als dat nodig is, hierop actie kunnen
ondernemen. De komende vergadering gaat de leerlingenraad de sint- en kerstviering evalueren. Ze
bespreken wat anders zou kunnen, of juist waar we tevreden over zijn. Daarnaast bespreken zij ook
de corona situatie en beperkingen bij ons op school. In het volgende Rammetje meer info.

Hulp gevraagd en vacature oproep vanuit de oudervereniging OP WEG
Schoolreisje 7 juni: wie helpt er mee?
Op dinsdag 7 juni gaan we op schoolreisje!
Binnenkort starten we met de voorbereidingen. We zoeken
ouders om dit samen met twee leerkrachten te organiseren.
Vind jij het leuk om na te denken over een leuke invulling voor
de kinderen?
Er zijn ook genoeg ideeën en ervaringen van voorgaande jaren
waarop voortgebouwd kan worden. Kan je goed organiseren en
vind je het leuk om een uitje te regelen?
Geef je dan op! Dat kan via oudervereniging@op-weg.nl.

Penningmeester gezocht!

Houd jij van cijfertjes en vind je het leuk om met een
gezellige groep betrokken ouders, leerkrachten en directie
bij te dragen aan leuke activiteiten voor onze kinderen op
Basisschool Op Weg?

Kom dan het bestuur van de Oudervereniging Op Weg versterken!
Wat doet de Oudervereniging?
De Oudervereniging (OV) organiseert leuke activiteiten voor de kinderen op school. Denk daarbij aan
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Koningsspelen, Schoolreisje en activiteiten in de klas. Maar ook de
Luizencontrole, Kleding- en speelgoedbeurs worden gefaciliteerd door de Oudervereniging. Al deze
activiteiten worden georganiseerd door ouders die actief zijn in werkgroepen en in de diverse
klassen, samen met de leerkrachten van Op Weg.

Het bestuur van de Oudervereniging zorgt ervoor dat al deze activiteiten op een goede manier
kunnen plaatsvinden. Op dit moment bestaat het bestuur uit 4 personen:
Linda Verriet: voorzitter en contactpersoon groepsouders
Maaike Hidding: secretaris
Anouk Wijnhoven: contactpersoon werkgroepen
Linda Harbers: penningmeester
Wat ga je doen?
Als penningmeester van de Oudervereniging beheer je de financiën. Dit houdt concreet in het
verrichten van betalingen en het innen van ouderbijdragen. Daarnaast stel je in samenspraak met de
rest van het bestuur elk jaar de begroting op en sluit je het schooljaar af met een financieel overzicht.
Naast deze specifieke financiële taken ben je samen met de andere bestuursleden bezig met het
reilen en zeilen van de werkgroepen en groepsouders. We vergaderen gemiddeld 1 keer per 2
maanden.
Wij gaan je helpen!
Wij zoeken een nieuwe penningmeester vanaf schooljaar 2022-2023. Het eerste jaar doe je samen
met de huidige penningmeester, Linda Harbers. Je komt in een gespreid bedje, alles is goed
ingeregeld. Zij zorgt voor een goede overdracht en zal samen met jou gedurende het jaar de taken
oppakken en onderling verdelen. Zo kun je gaandeweg in je rol groeien. Vanaf schooljaar 2023-2024
neem je het stokje volledig van Linda over, haar beide kinderen zijn dan uitgevlogen naar de
middelbare school.
Wil je meer informatie?
Neem dan eens contact op met Linda Harbers (l.harbers@hotmail.com of 06-23421236), zij vertelt je
graag meer. Of woon onze eerstvolgende vergadering bij, op 22 maart om 20.00.

De Kangoeroe reken -en wiskundewedstrijd vindt dit schooljaar
plaats op donderdag 17 maart 2022. Je kunt je hiervoor vanaf
nu tot en met 18 februari 2022 inschrijven via een briefje of
een mailtje naar wendyrikken@op-weg.nl. Je kunt individueel
of in tweetallen meedoen.
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 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

Agenda:
11 februari: prinsen - en prinsessen verkiezing
17 februari: MR
16 februari: rapport mee naar huis
21 t/m 25 februari: week van de rapportgesprekken
25 februari: carnaval op school en om 12 uur zijn alle leerlingen uit en start de vakantie
28 februari t/m 4 maart: voorjaarsvakantie
7 maart: 19:30 uur informatieavond ouders nieuwe kleuters
9 maart: studiedag OP WEG ( alle leerlingen zijn vrij)
Monique Vromen

Donatie Voedselbank
Op donderdag 27 januari zijn de wortels die over
waren bij Basisschool Op Weg gedoneerd aan de
voedselbank regio Groesbeek. De voedselbank was
hier erg blij mee!

VOETBAL VOOR 4, 5 EN 6-JARIGEN (KABOUTERVOETBAL) BIJ SVO

Beste jongens en meisjes, ouders/verzorgers,

Wie heeft er zin om te gaan voetballen?
Dit is je kans!
Ben je 4, 5, of 6 jaar kan je starten bij het kaboutervoetbal van SVO voetbal.
Het Kabouterteam zal nog geen competitiewedstrijden spelen, maar traint wel 1x per week
gedurende 45 minuten. De training wordt iedere zaterdagochtend gegeven van 11.00 tot
11.45 uur. De ideale manier om kennis te maken met onze vereniging en het
voetbalspelletje.
De kosten voor deelname aan het Kaboutervoetbal bedragen voor een heel voetbalseizoen
€ 25 per kind. Dit is inclusief activiteiten die naast de trainingen worden georganiseerd.
Om het één en ander in goede banen te leiden, verzoeken wij u om bij vragen of interesse
contact op te nemen met:
Dick Braam, dickbraam@hotmail.com, 0630565212

Met vriendelijke groet,
SVO ’68

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool
Ouderschap is leiderschap
Ouders zeggen regelmatig: “mijn kind wil dat niet”.
Eigenlijk zeggen ze met die zin dat het hen niet lukt om hun kind van gedachten te laten veranderen.
Want hoe kan het zijn dat een kind van 3 of 4 of 14 kan bepalen wat het wel of niet wil als het gaat
om belangrijke zaken als gezondheid en om regels? Wie heeft dan de leiding in huis?
De visie van ouders
Alles begint natuurlijk met de visie (opvatting) van de ouders. Zij zijn de volwassenen en degenen die
thuis bepalen. Wat mag wel en wat mag niet, wat is veilig en gezond voor het hele gezin.
Dat is de basis. Kinderen willen vaak net wat anders dan dat wat ouders bedacht hadden en dat
hoort bij kind zijn, bij ontdekken en grenzen opzoeken.
Een kind met een pittig temperament zet bovendien de volle kracht in voor het krijgen van zijn zin.
Wordt hier ‘geen stokje voor gestoken’ dan leren kinderen uiteindelijk geen rekening houden met
elkaar. Ze leren niets over uitgestelde aandacht en over doorgaan als het tegenzit. Ook omgaan met
teleurstellingen of flexibel te zijn door je aandacht op andere zaken te richten wordt onvoldoende
geleerd. Anderen iets gunnen en hulpvaardig zijn, blijven onbekende zaken.
Wat kunnen ouders doen?
Ouders zijn ouders om hun kinderen op te voeden tot volwassenen die een zinvolle bijdrage kunnen
leveren aan de samenleving en daar zelf ook voldoening uit te halen.
Vroeger was het ‘ouders wil is wet’. In feite zou dit nog kunnen alleen pakken we het anders aan.
Kinderen kunnen een prima gesprekspartner zijn. Sterker nog: daar leren ze veel van zoals luisteren
naar anderen, respect hebben voor andere meningen en je eigen mening leren formuleren.
Heel belangrijk blijft echter dat ouders de leiding hebben. En dit hoeft niet autoritair, maar kan ook
vriendelijk en heel duidelijk.
Hoe kunnen ouders dat doen?
Natuurlijk is het helemaal prima als een kind dwarsligt en lawaai maakt. Dit is zelfs een taak voor het
kind om daardoor te leren over zelfstandigheid en niet afhankelijk te zijn. Het kind móet hiervoor de
grenzen opzoeken en overtreden. Anders leert het niets. Van braafheid word je niet volwassen.
Het is aan ouders om op een vriendelijke en doortastende manier het kind door moeilijke situaties
heen te helpen.
De eerste stap als een kind de kont tegen de krip gooit, is begrip hebben. Het toverwoord daarvoor is
erkenning geven door te benoemen dat het vervelend is voor het kind wat jij wilt.
Daarna kun je rustig en duidelijk aangeven wat er moet gebeuren en in het kort waarom.
Hoe jonger het kind is, hoe minder woorden er gebruikt kunnen worden. Een driejarige heeft echt
geen begrip en geduld om naar lange verhandelingen te luisteren.

Wat maakt het moeilijk?
Wanneer ouders niet goed weten wat ze belangrijk vinden en hoe ze hun regie willen vormgeven
gaan hun kinderen over de grenzen en voelen ouders zich machteloos. Ze worden zelf ook boos en
om nog meer ruzie te voorkomen, geven ze hun kind hun zin.
Wanneer ouders zich duidelijk beseffen dat zij degenen zijn die de leiding hebben over het
welbevinden van het kind en weten waar ze voor staan wordt het al een stuk gemakkelijker.
Als je verantwoordelijkheid neemt, word je krachtiger. En hoeveel meer verantwoordelijkheid kun je
hebben voor het begeleiden van een kind naar volwassenheid?
Als ouders gaan staan voor hun leiderschap EN begrip hebben voor de behoefte van hun kind en de
leertaken waar zij hun kind mee kunnen helpen, dan lost dat vele problemen op!

Misschien heb je vragen over dit verhaal of andere vragen? Ik ben er voor allerlei vragen over de
groei, 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!!
Bellen of mail gerust voor een afspraak.
Ik kom helaas niet in school maar er is altijd wel een mouw aan te passen op een andere manier!

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

