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Kerstmis, een tijd van samenzijn en bezinning
Het is was een gezellige en sfeervolle tijd op weg
naar de kerstdagen bij ons op school. Wij delen
graag onze kerststal met u (zie foto hierboven)
Ondanks dat wij onze school last minute een week
eerder moesten sluiten, stonden de leerkrachten
en ouders weer klaar om er voor de leerlingen van
OP WEG toch nog een fijne kerstijd en jaarafsluiting van te maken. Alle knutsel- en kerstactiviteiten
werden naar voren gehaald. Speciale dank aan de kerstwerkgroep voor jullie flexibiliteit en inzet voor
onze leerlingen.
Op vrijdagochtend 17 december hebben we in elke klas een kerstontbijt gehouden. Een openhaard op
het digibord, kerstliedjes zingen en gezellig samen eten. Wat was het fijn!

Onze wens voor jullie en de kinderen
In deze tijd van het jaar is vaak aandacht voor
bezinning op dat wat geweest is en vooruitkijken
naar dat wat komen gaat. Het team van OP WEG
kijkt terug op een tijd waarin veerkracht en
flexibiliteit gevraagd werd, maar ook getoond is.
Dit deden we echter niet alleen; we deden het
samen met jullie als ouders en uw kinderen/de leerlingen van onze school. Daar zijn we enorm trots
op en dankbaar voor.
Voor de komende tijd wensen we u samen met uw kind(eren), familie en vrienden fijne feestdagen
toe, waarin plaats is voor het laten ontstaan van veel mooie momenten.
OGO-thema’s
Alles-in-1
Drie weken na de kerstvakantie begint de bovenbouw met een nieuw thema. Dit keer duiken we de
geschiedenis in. We gaan terug naar de Gouden Eeuw. Een omstreden maar daarom niet minder
interessante periode uit de Nederlandse geschiedenis. Wij zullen aandacht besteden aan de bekende
Nederlandse schilders, de 80-jarige oorlog, Willem van Oranje en de VOC en WIC en daarmee is er
dus ook aandacht voor de slavernij.
Ook groep 4 gaat zich verdiepen in de geschiedenis. Zij houden het passend bij de leeftijd iets dichter
bij zichzelf en gaan door onderzoek en spel op ontdekkingsreis naar vroeger.

Nieuws van de leerlingenraad
Woensdag 15 december is de leerlingenraad voor de tweede keer bij elkaar gekomen.
Wat doet de leerlingenraad?
De leerlingenraad zet zich in voor de belangen van alle leerlingen door te inventariseren wat
leerlingen belangrijk vinden en advies uit te brengen naar directie en leerkrachten.
Het doel hierbij is om samen de school nog beter te maken en samen zorg te dragen voor een fijne
sfeer op school.
De belangrijkste taken zijn verdeeld: Ludger(gr 8) is uitgekozen als voorzitter en Timo (gr 8) neemt de
taak van secretaris op zich.
De leerlingenraad heeft bedacht om 2 ideeëndozen te maken, waarin leerlingen van de school hun
ideeën kunnen doen. Ze komen dit binnenkort in de klassen toelichten.

Daarnaast is er al druk gespeculeerd over de speelplaats buiten. De leerlingenraad ziet
verbetermogelijkheden. Ze gaan dit eerst in hun eigen groep bespreken en zullen dit punt de
volgende keer op de agenda zetten.
Duikelrek in gebruik

Wij bedanken nogmaals de kledingbeurs
werkgroep voor hun geld bijdrage van
€700 aan het duikelrek op onze school.

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@opweg.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:
10 januari: weer naar school
17 januari: start Cito toetsen en de week van de pre- en adviesgesprekken groep 7 en 8
18 januari: jaarvergadering OV 20.15u-21.45u
26 januari: spreekuur jeugdverpleegkundige 8:30 uur – 9:30 uur

Monique Vromen

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool
Jij hoort er ook bij!
We waren er zo aan toe om gewoon de herfst en de winter te mogen beleven zonder coronaadviezen, zonder bang besmet te worden, zonder de beperkingen en nog zoveel meer.
Helaas is het anders, is het nodig om pas op de plaats te maken en samen te zorgen dat we het virus
weer onder controle krijgen.
Ieder doet daar op zijn manier harstikke zijn best voor, soms kunnen we daarin ook weer van elkaar
leren als we er voor open staan.
De kinderen doen ook hun best, ook zij voelen dat het weer “anders” is, thuis en ook op school!
Voor het ene kind is dat gemakkelijker dan voor de ander maar juist samen kun je zo sterk zijn.
Er is een mooi project (pilot) op een aantal basisscholen gestart vanuit KinderrechtenNu
Samen in gesprek met de vraag; wat heb je nodig om veilig en gezond op te kunnen groeien.
Voor wie wil een mooie vraag om het er thuis eens over te hebben, het levert vaak waardevolle
gesprekken op.
En er hoort een prachtig filmpje bij waar ik vrolijk van word en dat deel ik graag!
https://www.youtube.com/watch?v=ge87PmS9oV8
Waar ik iets minder vrolijk van word is dat ik voorlopig niet meer op de scholen kom vanwege de
corona-regels, mijn spreekuren vervallen dus. Ik blijf via de mail en telefonisch bereikbaar en op
afstand kunnen we altijd een ontmoeting voor een gesprek plannen.
Juist om te voorkomen dat kleine zorgen tè groot worden.
Dus trek gerust aan de bel als dat nodig is!!

Met vriendelijke groet,
Marianne van der Kruis-Sand
Jeugdverpleegkundige
T: 088-1447111 (bereikbaar van 8.00u-16.30u) / 06-10069335
E: mvanderkruis@ggdgelderlandzuid.nl
Werkdagen: di, woe en donderdag

