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Einde van een tijdperk 

Het lijkt erop dat we het tijdperk van mondkapjes, 

cohorten, afstand houden en quarantaines achter ons 

kunnen laten. Wij hopen vooral dat wij onze leerlingen 

continu live les mogen geven en de Chromebooks niet 

meer zo vaak in onze groepen staan. Waarschijnlijk hoopt 

u dit allen met ons mee. Uiteraard blijven we gezamenlijk 

zorg dragen voor de leerlingen en gezinnen die een 

kwetsbare gezondheid hebben.  

 

Afsluiting thema ‘Gouden Eeuw’ (groep 5 t/m 7) 

 

Het thema ‘Gouden Eeuw’ is bijna afgelopen. We zullen dit thema afsluiten door een toneelstuk op 

te voeren. Drie bovenbouwgroepen hebben hetzelfde toneelstuk ingestudeerd. De leerlingen spelen 

een informatief toneelstuk over belangrijke personen uit de Gouden Eeuw. Uw kind speelt 

bijvoorbeeld Rembrandt van Rijn, Piet Hein, Michiel de Ruyter of een watergeus. U kunt dit 

toneelstuk komen bewonderen op vrijdag 1 april (let op: dit is geen grap). Per leerling zijn er twee 

toeschouwers toegestaan. De exacte tijden ontvangt u t.z.t. via de leerkrachten.  

Groep 8 focust zich op de eindcito en heeft uiteraard zelf een musical waarvan de voorbereidingen 

binnenkort starten. Zij zullen wel personages uit het toneelstuk onderzoeken en hier een stuk over 

schrijven.  

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
E-waste Race (groep 5 t/m 8) 

Onze bovenbouwgroepen doen mee aan de E-waste Race 

van de Dar. Op 7 maart hebben we een gastles gehad over 

grondstoffen en het belang van het hergebruiken en recyclen 

van elektronische apparaten. De groepen nemen het als een 

gezamenlijk team van 14 maart tot 7 april op tegen 16 

andere groepen uit de regio. Ze verzamelen (buiten schooltijd) zoveel mogelijk elektronische 

apparaten. De kinderen leren hierdoor op een actieve manier over het recyclen van elektronische 

apparaten en wat voor effect dit heeft op mens en milieu. Ze maken daarnaast kans op een 

fantastisch schoolreisje!  

 

Helpt u de bovenbouwleerlingen mee? Verzamel klein elektronisch afval en spreek een van de 

leerlingen aan. Zij kunnen het bij u thuis komen ophalen en registreren dan uw afval op de site 

www.ewasterace.nl. Daarmee verdienen ze punten die meetellen voor de hoofdprijs: het 

schoolreisje.  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Nieuwe leerkracht groep ½ b 

Op woensdagen staat juf José in de groep. Zij heeft per april een nieuwe baan. We bedanken haar voor 

haar inzet de afgelopen 2 schooljaren en wensen haar veel plezier in haar nieuwe baan. 

Tot aan de zomer komt juf Suzanne uit de invallerspool in de groep werken. Zij stelt zich zeker nog aan 

jullie voor. 

  

Viering op school 

Op woensdag 30 maart kunnen we voor het eerst sinds lange tijd weer een viering houden. De 

kinderen bereiden allemaal een kort dansje, liedje of toneelstukje voor. Wij vinden het belangrijk 

dat alle kinderen zich leren presenteren voor grotere groepen. Aan het eind van dit schooljaar zal 

er ook weer een viering plaatsvinden in de Sprong waar u als ouder van harte welkom bent.  

 

Terugblik studiedag 9 maart ’22 

Op onze studiedag heeft elke groep een groepspresentatie gehouden n.a.v. de opbrengsten die zij met 

de groep behaald hebben op de cognitieve vakken en het sociaal emotioneel leren. Elke leerkracht stelt 

hierin de data centraal, geeft duiding aan deze data en stelt nieuwe doelen voor de groep op. Collega’s 

stellen vragen aan elkaar en geven input om de doelen goed scherp en passend te krijgen. Op deze 

manier zorgen wij dat wij de kwaliteit van ons onderwijs monitoren en het juiste voor onze leerlingen 

doen.  

Daarnaast zijn wij ook verder gegaan met de invoering van KWINK ( methode sociaal emotioneel leren) 

op onze school. 

Gelukkig konden wij op het einde van de dag als team live proosten op een fijne dag en een goed team 

dat staat voor goed onderwijs. Ik ben trots op team OP WEG. 

 

http://www.ewasterace.nl/


Week van de Lentekriebels op Op Weg 

 

Van 21 tot 25 maart 2022 is het de week van de 

lentekriebels. Het thema is dit jaar: je lijf is van jou. Het 

gaat hierbij om het bespreekbaar maken van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het 

vragen en geven van toestemming, oftewel consent. De afgelopen periode is hier door de actualiteit 

al aandacht aan besteed in met name de bovenbouwgroepen bij ons op school. In de week van 14 

maart zullen we hier wederom bij stilstaan. Wij vinden de bewustwording van het eigen lichaam en 

het aanvoelen en aangeven van de grenzen hierin belangrijk voor kinderen van jong tot oud. Onze 

methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: KWINK heeft posters ontwikkeld. Een voor de onder- 

en middenbouw en een voor de bovenbouw. Hier staan oefeningen op die het gesprek thuis op gang 

kunnen helpen. Ook de leerkrachten bij ons op school zullen gebruik maken van deze poster. In de 

bovenbouw zal bovendien ook aandacht besteed worden aan de vragen die leerlingen hebben over 

de puberteit, seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zie de posters in de bijlage.  

 

MR Op Weg 

Beste ouders van Op weg, 

We willen ons graag even opnieuw aan jullie voorstellen. Wij zijn de leden van de medezeggenschap 

raad oftewel de MR van basisschool “Op Weg”. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.  

Ouders:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerkrachten:  

 

 

 

 

 

 

 

Erik Lamers (voorzitter) vader 
van Anne uit groep 3 en Suus 
uit groep 1 

Anke Wijsmuller, moeder van 
Verena uit groep 6 en Lasse uit 
groep 4 

Johannet König (secretaris) Yvette Claassen 



Als MR stellen we vragen en praten we mee over het beleid en de uitvoering van het onderwijs op 

basisschool “Op Weg.” Monique is een gedeelte van elke vergadering te gast en brengt ons zo op de 

hoogte van de ontwikkelingen en eventuele vraagstukken. De notulen van deze bijeenkomsten zijn 

op de website van Basisschool Op Weg in te zien. 

Mocht je als ouder vragen, opmerkingen of ideeën hebben of wil je een keer aansluiten? spreek ons 

dan gerust aan bij het schoolplein of stuur een mail naar mr@op-weg.nl 

Zie voor meer informatie de website: https://www.op-weg.nl/mr 

 

Hartelijke groeten het MR team 

 

 

 

 

  

 

 

 

Monique Vromen 

  

Agenda: 

 14 maart: bijeenkomst leerlingenraad 

 21 maart: 20:00 uur OV vergadering 

 23 maart: 8:30 – 9:15 uur ; inloopspreekuur jeugdverpleegkundige GGD op school 

 30 maart: 10:30 uur viering in de Sprong (ouders welkom) 

 4 april: schoolfotograaf op school 

 14 april: 19:00 uur MR vergadering 

 15 april: werkdruk dag personeel, leerlingen zijn vrij 

 

 

mailto:mr@op-weg.nl
https://www.op-weg.nl/mr
https://www.op-weg.nl/mr


 

  



 

 





  



 

 

  
 

 
 
 
De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool 

Waarom op tijd naar bed gaan belangrijk is ? 

Goed slapen is gezond voor je kind. Kinderen hebben voldoende slaap nodig om zich goed te 

kunnen ontwikkelen. Bij kinderen komen groeihormonen vrij in de diepe slaap. Deze hebben zij 

nodig om goed te groeien. En natuurlijk moeten kinderen voldoende energie hebben om lekker te 

kunnen spelen en te leren op school. Op tijd naar bed is daarom belangrijk. 

Tips om te slapen als een roosje 

• Zorg voor regelmaat. Laat je kind elke dag op dezelfde tijd naar bed gaan en opstaan, ook in 
het weekend. Zo start je kind ook na het weekend de week weer vol energie. 

• Geen dutje ná schooltijd. Hierdoor verschuift het slaapritme. 

• Meer bewegen zorgt voor een diepere slaap. Stimuleer je kind om lekker (buiten) te spelen 
en niet te veel te beeldschermen. 

• Geef na vier uur ’s middags geen cola meer of medicijnen die een stimulerend effect hebben 
(zoals ritalin). 

• Zorg voor rustige bedrituelen: neem samen nog even de dag door of lees een verhaaltje voor. 

• Een glas warme melk met honing doet nog steeds wonderen. 

• Roept je kind ’s nachts vaak? Laat weten dat je er altijd bent als er iets is, maar dat je zelf ook 
wilt slapen. Wees consequent hierin. 

• Zorg voor een slaapkamer die niet te warm of te koud is. 

• Ga naar de huisarts als de slaapproblemen niet overgaan. Deze kan een verwijzing regelen 
naar bijvoorbeeld een kinderslaappoli. 
 

Hoeveel moeten kinderen slapen? 
Kinderen van 4 jaar hebben ongeveer 12 uur slaap per nacht nodig. Per jaar kun je daar een kwartier 

vanaf trekken. Een kind in groep 8 moet daarom minimaal 9 tot 9,5 uur slapen. Als je kind daarvan 

afwijkt, hoef je je niet direct zorgen te maken. Ook onder kinderen heb je kort- en langslapers. Dit is 

meestal genetisch bepaald. 

Meer lezen? 

• Op de website van JM Ouders vind je het artikel ‘Waarom op tijd naar bed gaan belangrijk is’. 

• Op de website van GGD Gelderland-Zuid vind je betrouwbare informatie over onder meer 
slapen, slaapproblemen en bedtijd met tips en adviezen. 

 

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: www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-

opvoeden/nieuwsbrief-groei/. 

https://www.jmouders.nl/gezondheid/lichamelijke-ontwikkeling/slapen-en-bedtijd/Waarom-op-tijd-naar-bed-gaan-zo-belangrijk-is
https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/opvoeding-en-gedrag/slapen/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-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 23 maart en 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 
 


