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Nieuws vanuit ons onderwijs
Nu wij langzaam maar zeker als school weer kunnen werken zoals we gewend zijn, is het goed om, net
als andere jaren, terug te blikken op de afgelopen periode.
Hoe staan we ervoor? Wat zijn de opbrengsten van ons onderwijs? Wat zijn de aandachtspunten?
Waar gaan we de komende periode verder mee aan de slag. Hoe scoren we ten opzichte van
voorgaande jaren? Omdat wij van enkele ouders hier vragen over hebben gekregen, leek het ons goed
om jullie te informeren in deze nieuwsbrief.
Binnen onze stichting, SPO Condor, werken wij al enkele jaren met de 4D-methodiek. Dat wil zeggen
dat wij cyclisch in de volgende fasen werken:
• We verzamelen Data d.m.v. toetsen. (Korte termijn toetsen zijn methode-toetsen. Voor de
lange termijn toetsen we d.m.v. Cito);
• We Duiden de data. (Wat betekenen de resultaten en welke factoren spelen mee?);
• We stellen Doelen op voor de nieuwe periode;
• We gaan het vervolgens Doen.
Dit doen wij op kind-, groeps- en schoolniveau. Zo stemmen wij af op de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Zowel op groeps- als schoolniveau hebben wij een
schoolstandaard afgesproken. Na de Cito's analyseren de leerkrachten de resultaten van hun groep en
bekijken zij of de schoolstandaard behaald is. Op schoolniveau doet de intern begeleider hetzelfde en
analyseert de data van alle groepen samen.
Wij zijn erg trots op onze leerlingen, hun ouders en de leerkrachten! We hebben de afgelopen periode
echt samengewerkt aan het geven van goed onderwijs.
We mogen weer samen vieren!
Doordat er gelukkig weer meer kan en mag, kunnen de werkgroepen
bestaande uit leerkrachten en ouders weer aan de slag met het
voorbereiden van een aantal leuke en waardevolle activiteiten:
-

-

Donderdag 14 april is er een gezellige, paasactiviteit in de
eigen klas.
Vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats. Nadere
informatie volgt wanneer nodig via de leerkracht(en) van uw
kind.
Het schoolreisje gaat dit schooljaar zeker door en vindt plaats op dinsdag 7 juni. De werkgroep
is druk met de voorbereidingen om het een geslaagde dag te laten zijn.

OGO-thema’s bovenbouw
Groep 5 t/m 8 gaat de komende weken aan de slag met het thema:
Energie. De E-waste race was al een mooie introductie op het thema.
MadScience kwam op woensdag 6 april bij ons op school om de officiële
opening van het thema te verzorgen. Dat leverde natuurlijk veel
verwondering op bij de kinderen. We leren de komende weken over
energiebesparing, allerlei verschillende soorten energie, motoren,
magneten en accu’s. We doen proefjes met licht en warmte en bezoeken
bijvoorbeeld een molen.
Doordat de leerlingen dankzij de versoepelingen allemaal weer door elkaar mogen werken zullen we
ook weer groep doorbroken werken op de vrijdagmiddag.
De komende periode staan in de onderbouw de volgende OGO thema's centraal
groep 1/2 a en b: De dokter maakt mensen beter.
groep 3: Ik maak een kunstwerk.
groep 4: Hoe werkt het?
Kijkje in de klas moment 11 mei 12:15 uur
Nu de leerlingen zelfstandig naar binnen gaan, komen ouders zelf minder in school. Vandaar dat wij ouders
uitnodigen om in de klas van hun kind te komen kijken. Jullie zoon of dochter laat de klas aan je zien en legt uit
hoe er in de klas gewerkt wordt. Natuurlijk is de leerkracht er om eventuele vragen te beantwoorden. Wij hopen
u te zien.

Luizenkammen gaat weer starten op woensdag 11 mei
Luizen zijn niet fijn. Voor school is het belangrijk om luizen vroegtijdig op te sporen, zodat het
overdragen tot een minimum beperkt wordt. Daarvoor willen we de woensdag na elke schoolvakantie
alle kinderen controleren in klassen. Door Corona is deze controle komen te vervallen. Maar nu kunnen
wij het weer gaan opstarten.
Op dit moment hebben wij 3 á 4 ouders die woensdag 11 mei komen luizenkammen. Help jij mee onze
school luizenvrij te houden? We zoeken ook een coördinator luizenkammen.
Meld je dan bij mij (directie@op-weg.nl) of bij de Oudervereniging (oudervereniging@op-weg.nl).

Onze leerlingenraad heeft een ideeën bus in de aula
gezet. In elke klas is uitgelegd waarom de bus er staat
en wat ze erin kunnen stoppen. Onze leerlingenraad
bekijkt elke vergadering wat er door de
medeleerlingen in gestopt is en bespreekt dit. Ook gaan zij bespreken hoe ze een
terugkoppeling gaan geven aan alle leerlingen van school.

KWINK Circus IK
Soms kan een hoofd van een leerling vol zitten; met gedachten en/of
emoties. Het kan dan figuurlijk een ‘circus’ in het hoofd zijn. Toch heeft
maar één iemand invloed op de keuzes die de leerling maakt en dat is
hijzelf.
Circus IK, in dit circus kies JIJ!
Tussen 11 en 22 april wordt in de groepen Circus IK geïntroduceerd. Circus
IK is een instrument ontworpen door onze methode KWINK voor sociaalen emotioneel leren. Het helpt de leerling en leerkracht bij het reflecteren
op het gedrag.
Aanpakken: ik doe als een giraf, ik pak het probleem aan.
Aanvallen: ik doe als een bok, ik val de ander aan.
Verstoppen: ik doe als een struisvogel, ik verstop me.
Door bij het oplossen van problemen de vertaalslag te maken naar de drie metaforische dieren; giraf,
bok en struisvogel krijgen de kinderen meer zicht op de manier waarop zij problemen kunnen
oplossen en leren zij dat de manier waarop je reageert een keuze is.

Kledingbeurs druk bezocht.
Afgelopen zaterdag was de kledingbeurs weer
in de school. Het was enorm druk.
Wij danken de werkgroep wederom voor hun
tomeloze inzet en werkwijze.
Ook dit jaar krijgen wij vanuit deze werkgroep
een mooi geldbedrag voor school. Opbrengst
kledingbeurs: 588 euro.
Dank je wel
Agenda:
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Woensdag 20 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Woensdag 11 mei
Woensdag 11 mei

Monique Vromen.

MR vergadering
werkdrukdag: alle leerlingen vrij
2e paasdag: alle leerlingen vrij
Centrale eindtoets groep 8
Centrale eindtoets groep 8
Koningsspelen: alle leerlingen om 12.00u uit en start meivakantie t/m 6 mei
vergadering leerlingenraad
Kijk in klas moment

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool
Hoe praat je met je kind over het conflict tussen Rusland en
Oekraïne?

Rusland en Oekraïne zijn in oorlog. Het houdt iedereen bezig. Grote kans dat jouw kind
hier ook iets over opvangt. Misschien maakt je kind zich zorgen of begrijpt het niet wat
er precies aan de hand is. Je kind kan vragen hebben. Of het geeft je kind
angstgevoelens. Het is fijn om te weten hoe je als ouders hiermee kunt omgaan, passend
bij de leeftijd van je kind.
In onderstaand plaatje wordt per leeftijdsgroep weergegeven wat een kind snapt van oorlog (dit is
ook afhankelijk van het kind).

Ga in gesprek met je kind
Het gesprek hierover aangaan met je kind is belangrijk. Maar hoe pak je dat aan? Het belangrijkste
is; stel vragen en luister naar je kind.
Hieronder 6 tips die jou bij dit gesprek kunnen helpen. Hierbij geldt; kijk naar de leeftijd én het
karakter van je kind. Ieder kind is anders.

1. Kijk, luister en stel vragen. Stel open vragen, zo weet je waar jouw kind over nadenkt
en of jouw kind zich zorgen maakt. Kijk naar het gedrag, het lichaam en de houding van je
kind. Dat zegt soms meer dan duizend woorden.
2. Geef eerlijk antwoord, zonder je kind bang te maken. Probeer je kind gerust te stellen.
Je hoeft als ouders niet alle antwoorden te hebben. Je kunt ook vragen wat je kind zelf
denkt. Voor (heel) jonge kinderen kan hardop denken al voldoende zijn. Voor oudere
kinderen kun je als ouder op zoek gaan naar passende informatie, bijvoorbeeld het
Jeugdjournaal. Praat over wat je ziet en leest.
3. Houd je antwoord kort. Kinderen onder de 7 jaar kunnen fantasie en werkelijkheid nog
moeilijk scheiden. Geef kort antwoord en help je kind daarna verder waar het mee bezig
was. Kinderen ouder dan 7 jaar kunnen fantasie en werkelijkheid beter scheiden. Zij
hebben meer uitleg nodig. Blijf met je antwoord zo dicht mogelijk bij de vraag van je kind.
4. Sluit je gesprek af. Vraag of je antwoord voldoende is. En geef aan dat jullie er altijd nog
een keer verder over kunnen praten.
5. Blijf erover praten. Zo weet je wat er in je kind omgaat.
6. Let op meeluisteren en kijken. Jij weet wat jouw kind aankan.
Op de site van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) lees je meer uitleg bij deze tips!
Samenvattend geeft orthopedagoog Mariëlle Beckers aan: “Houd het dus kort en bondig en probeer
kinderen wat duidelijkheid te bieden, want dat geeft geruststelling in de angst die ze misschien
voelen.”
Meer informatie
Op onderstaande websites vind je meer informatie over hoe je met je kind over de oorlog kunt
praten.
1. Ouders van Nu – zo praat je over oorlog me je kind
2. JM ouders – praten met je kind over oorlog
3. NJI – ouderschap en opvoeden – praten met je kind over het conflict tussen Rusland en
Oekraïene
Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en
opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je
aan via onze website: https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/

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.
Mijn spreekuur is op woensdag 20 april van 8.30u-9.15u ( ik sta meestal in de hal
)

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

