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 Samen carnaval vieren met onze prins Sven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking met ouders! 

Ons ontwikkelingsgericht onderwijs bestaat uit projecten. 

Tijdens deze projecten trekken wij er ook op uit. Ouders 

helpen ons bij de projecten, geven gastlessen en trekken er 

samen met ons op uit. Zonder deze samenwerking zou ons 

onderwijs er toch echt minder uitdagend uit zien.  

Heeft u kosten gemaakt? Bv. voor benzine, parkeren en/of 

materialen, geef dit dan door aan de leerkracht. Het liefst 

met bon dan kunnen wij de kosten aan u vergoeden. 

 

Er hangt een heerlijke sfeer op onze school. 

Wij genieten van de versierde carnavalswagens in de school. Elke klas heeft met hulp van de klassen ouders een kar 

gemaakt voor onze schooloptocht morgen. De publieke pers is er ook bij. Tsja en komt er een winnaar voor de 

onderbouw en bovenbouw uit? Vast, maar hoe dan ook elke klas heeft enorm genoten en zich ingezet om een thema 

voor de kar te bedenken. Mooi om te zien hoe iedereen er samen mee bezig is geweest. 

De gemeente heeft de vergunning afgegeven dat wij als school weer de schooloptocht mogen doen en daar gaan wij   

voor. We starten om 11:30 uur met de optocht. We hopen op veel publiek langs de route. 

 



 

  Het muziek project “Wieger wordt wakker” in 

groep 4 t/m 6 is begonnen. De muziekjuf Femke geeft nu al aan dat wij muzikale leerlingen en 

leerkrachten hebben. 'Dit project wordt een succes', zegt zij. 

In dit muziekproject maken onze leerlingen, die in enkele delen meezingen, -klappen en -spelen, op 

een spannende en eigentijdse manier kennis met de muziekvereniging. Op donderdagmiddag krijgt 

elke groep 45 minuten muziekles van muziekleerkracht Femke Tijenk. Zij is verbonden aan de Ooijse 

Toekomst. Uiteindelijk werken deze 3 groepen toe naar een optreden samen met het orkest. 

Op dit moment staat de doorloop met het orkest gepland op maandagavond 12 juni om 19:00 uur 

en de voorstelling op maandagavond 19 juni om 19:00 uur. 

 

                               

Onze leerlingenraad timmert flink aan de weg. Zij hebben oog voor wat beter, veiliger en mooier kan 

op onze school. Door hun input kijken wij nu met een externe specialist hoe wij de bovenbouw wc’s 

meer passend bij deze tijd en veiliger kunnen maken. Daarnaast onderzoeken wij of een beter 

voetbalveld op ons schoolplein een optie is. De eerste offertes komen binnen.  

Gast Erik Lamers voorzitter mr. 

Zij hebben de voorzitter van de MR OP WEG uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Samen 

hebben zij onderstaande onderwerpen besproken: 

- basket en onderhoud schoolplein 

- het organiseren van een schrijf- en tekenwedstrijd 

- rust op het leerplein 

- evaluatie van de vieringen 

- bewegen met ouderen 

Hij gaf tips om efficiënt te overleggen. Het begin van 

een fijne samenwerking!  



            Passend Onderwijs. 

De website van ouder- en jeugdsteunpunt is online. 

Nijmegen Stromenland lanceert, www.steunpuntnijmegenstromenland.nl. 

Een van de 25 verbetermaatregelen die is voortgekomen uit de evaluatie passend onderwijs, is dat 

ieder samenwerkingsverband verplicht een ouder- en jeugdsteunpunt dient in te richten. Bij het 

ouder- en jeugdsteunpunt van het samenwerkingsverband kunnen ouders terecht voor informatie en 

indien gewenst ondersteuning om samen met school en samenwerkingsverband tot een zo passend 

mogelijk onderwijsaanbod te komen. Samenwerkingsverband Stromenland en 

samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen hebben besloten om dit ouder- en jeugdsteunpunt samen 

vorm te geven. 

Op deze website vinden ouders en jeugdigen duidelijke informatie over passend onderwijs. De 

informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als 

voortgezet onderwijs. 

Bovenstaande link staat ook op onze website. Mocht u vragen /en of hulp nodig hebben neem dan 

contact op met mijn IB-er Gemma Sanders of met mij. 

 

 

Stichting Leergeld De Stuwwal 

Landelijk leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Ook in Ooij zijn er 

gezinnen met geldzorgen. Naast particuliere initiatieven en de 

hulp die er onderling aan elkaar geboden wordt, vinden we het 

als school belangrijk te informeren over het aanbod van Stichting 

Leergeld De Stuwwal. 

Deze stichting is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het 

welzijn van kinderen in onze gemeente en kijkt samen met ouders en 

kind(eren) wat er nodig is om mee te kunnen doen in de 

samenleving. Hierbij wordt gekeken naar benodigdheden voor 

school, sport of cultuur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schoolspullen, 

contributie voor een sport, een laptop, fiets of een 

verjaardagscadeau. Ouders kunnen een aanvraag indienen en 

kinderen krijgen dan via deze stichting wat ze nodig hebben. Mocht 

u geldzorgen hebben en gebruik willen maken van deze hulp, kijk op 

de website naar de wijze waarop gezinnen hier aanspraak op kunnen maken 

https://www.leergelddestuwwal.nl/ of mail naar: leergeld.destuwwal@gmail.com.  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.steunpuntnijmegenstromenland.nl%2F&data=05%7C01%7Cgemma.sanders%40op-weg.nl%7C9b207e390a58497092da08dad76c5b97%7C07c7ddda46714aa1b2d28063eb5f71a3%7C0%7C0%7C638059157671902107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=l5mbDrehy4yfmK04aNMAXj2psklJeYuiyfMYBv6%2BPoc%3D&reserved=0
https://www.leergelddestuwwal.nl/
mailto:leergeld.destuwwal@gmail.com


 

 
 
Kom je bij ons spelen? 
 
Lekker bewegen en sporten is hartstikke goed en leuk voor kinderen. Zoek je nog een 
wekelijks energiek uurtje voor je jonge kind? Kom dan naar de Volleybalspeeltuin van Switch 
’87! De eerste vier keer doe je gratis mee.  

Iedere zaterdag van 9.15-10.15 uur kunnen kinderen van 4-
6 jaar meedoen aan de Volleybalspeeltuin in sporthal de 
Duffelt in Millingen aan de Rijn. Hier kan je kind lekker 
spelen en ontdekken hoe leuk bewegen is. We gaan 
bijvoorbeeld springen, gooien en vangen, rennen en 
oefenen met balans houden. Kortom: op een speelse 
manier werken we aan de motoriek en daarmee aan een 
brede basis om beter te bewegen en sporten.  

Dus: kom spelen in de Volleybalspeeltuin!  
Meld je kind vooraf aan via TAC@switch87.nl  

 

Kijk voor meer informatie over de tofste sportvereniging van de 
Regio op   www.switch87.nl 

 

 

                                         
 

Veilig in het verkeer 
 
Bijdrage van Michelle van Wichen, jeugdverpleegkundige van  GGD Gelderland-Zuid  

 
Vanaf ongeveer 6 jaar kunnen kinderen vaak goed fietsen op een kinderfiets. Dit 

betekent dan ook dat zij – samen met jou – op de openbare weg mogen fietsen.  
Een groot voordeel van zelf fietsen is, dat je kind daardoor leert om deel te nemen aan 
het verkeer. Zelfstandigheid in het verkeer is belangrijk voor kinderen. Door bijvoorbeeld 
elke dag lopend of fietsend naar school te gaan, leert je kind hoe het in gevaarlijke 
verkeerssituaties moet reageren.  
 
Veilig op de fiets 

http://www.switch87.nl/
https://www.ggdgelderlandzuid.nl/nl-NL.aspx


Het is belangrijk dat je kind een veilige fiets heeft. Laat de fiets daarom regelmatig controleren. 
Daarnaast kun je een fietshelm kopen voor je kind en een vlaggetje vastmaken aan de fiets, dat 

hoog boven de fiets uitsteekt. 
Let erop dat de fiets past bij de lengte van je kind. Er zijn handige tabellen om de juiste fietsmaat 

te berekenen. Ook is het belangrijk dat je kind en de fiets goed zichtbaar zijn. De fietsverlichting 
moet dus goed werken. Als je kind een opvallende kleur jas of een fluorescerend hesje draagt, is je 
kind ook beter zichtbaar voor de andere weggebruikers. Als het verkeer niet te druk is, kan je kind 
vanaf ongeveer zes jaar zelf naast je fietsen. Vertel dan steeds wat je doet en waarom je het doet, 
bijvoorbeeld je hand uitsteken. Daardoor leert je kind veel over veiligheid in het verkeer. 
 
Alleen naar school fietsen                                                                                                     

Wanneer kan je kind alleen naar school fietsen? Dat hangt af van hoe moeilijk de route naar school 
is en hoe je kind is. Het is belangrijk dat je kind geconcentreerd is. Als de route naar school 
makkelijk en rustig is, dan kan je kind eerder zelfstandig naar school, dan wanneer de route lastig 
of druk is. Fiets de route eerst een paar keer samen met je kind. Praat met je kind over de 
moeilijke punten in de route. Fiets daarna een keer achter je kind aan, om te kijken hoe je kind het 
doet. Een nieuwe route, bijvoorbeeld naar sportles of om een boodschap te doen, kun je het beste 
weer apart oefenen met je kind. 

 
Naar het voortgezet onderwijs                                                                                                
Als je kind naar de brugklas gaat, is het handig om in de zomervakantie de route naar de nieuwe 
school een paar keer te oefenen. In de jaren daarna leert je kind helemaal zelfstandig door het 
verkeer te gaan. 

 
Meer informatie vind je op de website van Veilig Verkeer Nederland. Hier kun je ook samen met je 
kind filmpjes kijken en testjes doen. 
 
 
 
 

               
 

Een gezond gebit 
 

Bijdrage van Michelle van Wichen jeugdverpleegkundige, GGD Gelderland-Zuid.  

 
Kinderen beginnen met tanden wisselen als ze ongeveer 5 jaar zijn. Eerst komen er 
blijvende kiezen achter de melkkiezen. Daarna gaan de tanden loszitten en komen de 
blijvende tanden door. Weer later gebeurt dat met de kiezen. Een goede verzorging van 
het gebit van je kind is belangrijk. Niet alleen voor het melkgebit, maar ook voor het 
blijvende gebit. 

Tandverzorging: 

• Laat je kind 2 keer per dag tanden poetsen: na het ontbijt en voor het slapen.    

• Gebruik tandpasta met fluoride en een zachte tandenborstel.      

• Vervang de borstel om de 3 maanden, of als de haartjes uit elkaar gaan staan.                               
 
Waarom is suiker slecht voor het gebit?                                                                               
Elke keer als je kind iets eet of drinkt, dan wordt het gebit aangevallen. Dit heet een 'zuurstoot' of 

een 'zuuraanval'. De suiker die in eten en drinken zit, wordt in de mond omgezet in zuren. Hierdoor 
lost het glazuur op. Dit is de buitenste laag van je tanden. Door die zuren kunnen gaatjes ontstaan. 

Naar de tandarts                                                                                                                 
Neem je kind minstens één keer per jaar mee naar de tandarts, twee keer is nog beter. De 
tandarts kan het gebit van je kind controleren. Als je kind eerder pijn heeft, maak dan meteen een 

http://framemaat.info/welke-maat-kinderfiets/
http://kids.vvn.nl/
https://www.ggdgelderlandzuid.nl/nl-NL.aspx


nieuwe afspraak. Ga ook eens naar de mondhygiënist met je kind. Zo ontdek je op tijd mogelijke 
problemen met het gebit en kun je er wat aan doen. 

Tips voor tandvriendelijk eten en drinken 

• Geef je kind maximaal 7 eetmomenten per dag: 3 maaltijden en 3 of 4 tussendoortjes. 

• Geef je kind overdag water of thee zonder suiker en melk. 

• Wil je kind 's nachts iets drinken? Geef dan alleen water. 

• Geef je kind 's avonds geen melk! Er kan dan melkzuur ontstaan in de mond en dat is 
slecht voor het gebit. 

• Geef je kind niet meer dan 1 keer per week frisdrank of 
vruchtensap, want daar zit veel suiker in. 

• In light-dranken zit geen suiker, maar toch zijn ze slecht voor 
het gebit. Er zit namelijk veel zuur in.  

• Je kind krijgt vooral gaatjes door te vaak te eten of te drinken. 

• Laat je kind bij een tussendoortje tegelijk eten en drinken. 
Dan telt het als 1 eetmoment. 
 

Voor informatie over een gezond gebit of hoe tips hoe je het beste de 
tanden van je kind kunt poetsen, kijk op de website van opvoeden.nl  

 

 

Met de GroeiGids app houd je makkelijk alle ontwikkelingen van je kind bij. Van zwangerschap tot 
puberteit. Inclusief betrouwbare informatie over gezond opgroeien en opvoeden.  
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op onze website: https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Neem gerust contact met mij op. Ik ben 

er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over 
zindelijkheid, bedplassen, gezonde voeding, groei, slapen of advies over de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van je kind.  
 
Bel of mail met je vraag of voor een afspraak : 
 

Telefoon: 06-13840799  
E-mail: mvanwichen@ggdgelderlandzuid.nl  

Werkdagen: maandag t/m donderdag 
 
Daarnaast ben ik laatste woensdag op school aanwezig  
van 8:15 – 9:00. Loop gerust binnen als je een vraag hebt.  

 

• 22 februari 

• 29 maart 

• 31 mei 

• 28 juni 

https://www.opvoeden.nl/tanden-poetsen-5748/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/kind-en-opvoeden/basisschoolkind/vrije-tijd-en-vakantie/
mailto:mvanwichen@ggdgelderlandzuid.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monique Vromen 

 

Agenda (ook te vinden op de agenda in Parro): 

 Vrijdag 17 februari  carnaval op school en school uit om 12.00 uur.  

 Maandag 20 februari  tot en met vrijdag 24 februari Voorjaarsvakantie 

 Woensdag 1 maart  luizencontrole 

 Woensdag 1 maart  inloopspreekuur GGD 8.15-9.00 uur 

 Vrijdag 3 maart   leerlingen groep 1 t/m 3 vrij i.v.m. studieochtend 

 Vrijdag 17 maart  studiedag alle leerlingen lesvrij 

 Zondag 26 maart  ingang zomertijd 

 Woensdag 29 maart  inloopspreekuur GGD 8.15 – 9.00 uur 

 Donderdag 30 maart  MR vergadering 

 Maandag 3 april  vergadering oudervereniging 20.00 u. 

 Woensdag 5 april  Kijk in de klas moment 12.15 uur 

 Vrijdag 7 april   Goede Vrijdag, alle leerlingen lesvrij 

 Zondag 10 april   1e Paasdag 

 Maandag 11 april  2e Paasdag, alle leerlingen lesvrij 

 Donderdag 13 april  Rammetje 4 

 Dinsdag 18 april  Centrale eindtoets groep 8 

 Woensdag 19 april  Centrale eindtoets groep 8                                                                     

 Vrijdag 21 april   Koningsspelen school uit om 12:00 uur 

 Donderdag 27 april  Koningsdag 

 Maandag 24 april t/m 5 mei Meivakantie 

 

 


