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’t Rammetje 
 

Nieuwsbrief basisschool Op Weg 

 

 

 

Inhoud:  Belangrijke data:  

 Nieuws van de directie  28-01: infoavond nieuwe  

 Nieuws van de groepen             leerlingen 

 Overig  05-02: continurooster 

(14.15 uur leerlingen uit) 

06-02: MR-vergadering 

07-02: uitgifte nieuwsbrief 

   
 

Nieuws van de directie 

Even bijpraten.  

Het nieuwe kalenderjaar 2019 is goed begonnen.  
Een jaar waarin we elkaar blijven ontmoeten als gesprekspartners die samenwerken voor de 
ontwikkeling van onze leerlingen. Wees welkom.  
Er komen nieuwe gezinnen in ons dorp wonen. De komende periode komen zij onze school bezoeken 
en enkele leerlingen stromen nog voor de zomer in.  
Groep 5/6 heeft afscheid genomen van leerling Teun. We wensen hem veel plezier op zijn nieuwe 
school.  
De stagiaire is groep 4 is tijdelijk gestopt met de opleiding.  
De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek 
op 15 maart 2019 een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. Op dit moment 
worden de gesprekken gevoerd binnen SPO Condor en informeren wij u zodra mogelijk welke 
consequenties dit voor onze school heeft.  

Samen werken aan een fijn schoolklimaat.  

We hebben een mooie opzet gemaakt om leerlingen te laten helpen met het onderhoud van 
ons schoolplein. Groep 5/6 en 6/7 zijn al aan de beurt geweest. Samen met onze 
“schoolplein”ouders en hovenier wordt er een uurtje hard gewerkt.  
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Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.  

Binnen SPO Condor is het beleid met betrekking tot het onderwijs aan meer- en 
hoogbegaafde kinderen aangescherpt. Kinderen die te weinig uitdaging ervaren in de 
reguliere lesstof en behoefte hebben aan verdieping en verrijking kunnen het 
kangoeroetraject in. Dat betekent dat het kind uitdagende opdrachten op maat in een 
portfolio aangeboden krijgt. Het reguliere lesprogramma zal op sommige gebieden ge-
compact worden zodat er tijd overblijft om te verdiepen en verrijken. Naast dit programma 
is het voor kangoeroekinderen mogelijk om drie keer per jaar een periode van 6 weken een 
Kangoeroe-thema te volgen. In dit schooljaar komen de thema’s “Het heelal” en “Evolutie” 
nog aan bod.  

Elke 6 weken heeft Wendy Haas ( specialis van SPO Condor) een gesprek met de 
kangoeroekinderen. Er wordt samen met de kinderen gekeken waar talenten liggen, maar 
ook waar kinderen nog tegenaan lopen, of het extra werk past en hoe de kinderen met 
nieuwe uitdagingen omgaan. Onze IB-er Gemma en de leerkrachten volgen gedurende deze 
6 weken ook het proces.  

Visie  

Door het werken met portfolio’s en passende verdiepingsmogelijkheden, waaronder mogen 
deelnemen aan drie thema’s per jaar, willen we de kangoeroeleerlingen meer betrekken bij 
hun leerproces. Ze maken plannen, blikken terug en kijken vooruit. Ze ontdekken waar hun 
motivatie ligt en ook wat nog moeilijk voor hen is. Dit komt tegemoet aan de onderwijsvraag 
die er bij ons als school ligt in deze tijd, met name bij kangoeroeleerlingen: We willen hen 
laten opgroeien tot zelfstandige gemotiveerde mensen die plannen en keuzes durven te 
maken. Natuurlijk helpen wij vanuit school de kinderen de juiste keuzes te maken en goede 
opdrachten/ passend werk te zoeken.  

1ste ervaringen werken met de Parro app  

Onze 1ste ervaringen zijn positief. 95% van alle ouders is aangemeld voor deze 
communicatie vorm. Het plannen en regelen van hulp verloopt goed. Wij zijn aan het 
ontdekken welke mogelijkheden er allemaal zijn. Enkele ouders hebben aangegeven dat zij 
het delen van onderwijsflitsen erg waardevol vinden. De sfeer van het gezamenlijk 
samenzang werd erg gewaardeerd. Wel vonden ouders het jammer dat er geen geluid bij 
was.  

Belangrijke data met afwijkende schooltijden.  

* dinsdag 5 februari continurooster ; de school is om 14:15 uur uit.  
* maandag 11 maart extra studiedag: alle leerlingen vrij ( deze datum staat niet in de jaarkalender)  
* dinsdag 2 april continurooster; de school is om 14:15 uur uit.  

Vakantie rooster schooljaar 2019-2020  

Dit rooster is ook op onze site te vinden.  
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Schooljaar 2019-2020  
Herfstvakantie 14 okt. t/m 18 okt. 2019  
Kerstvakantie* 23 dec.t/m 3 jan. 2020  
Carnaval/voorjaar* 24 febr t/m 28 febr 2020  
2e Paasdag 13-apr 2020  
meivakantie* 27 apr t/m 1 mei 2020  
Bevrijdingsweek 4 mei t/m 8 mei 2020  
Hemelvaart 21 mei t/m 22 mei 2020  
2e Pinksterdag 1-jun 2020  

Monique Vromen  

Meerscholen directeur 

Nieuws van de groepen 
 

Vanuit de groepen 1/2a en 1/2b: 
 
In de drukke maand voor de kerstvakantie hebben we in groep 1/2A Taeke Graafsma 
welkom mogen heten, in groep 1/2B is na de kerstvakantie Jari Verriet begonnen omdat hij 4 
is geworden. In groep 1/2A wordt het ook steeds gezelliger, want daar start deze week Noor 
Saris! Hartelijk welkom allemaal, leuk dat jullie bij ons op school zijn en veel plezier dit jaar 

en ook daarna 😊 

Overig nieuws 
 

Een update op ICT-gebied 
 
De afgelopen maanden is er veel gebeurd op Op Weg op het gebied van ICT. 
Ik zal kort toelichten wat er is gebeurd: 

• Chromebooks. Op school hebben we sinds december een aantal Chromebooks. Dit zijn 
laptops waarop de leerlingen in de groep op kunnen werken.  

• Parro. Dit is een app waar we een pilot van draaien, tot 10 februari. In deze app is het 
makkelijk communiceren met de leerkrachten en de ouders. Daarnaast hebben we de 
afspraak dat jullie in de app af een toe een foto van iets in de groep ontvangen. Het 
afmelden van leerlingen bij ziekte nog steeds het liefst telefonisch. 

• Overgang van Skool naar Heutink. Dinsdag (15-1) en woensdag (16-1) zijn we als school 
overgegaan van Skool (ons ondersteunend netwerk) naar Heutink. Dit is een webbased 
ondersteuning. Alles draait nu in de Cloud. Dit betekent dat alle leerlingen nu ook thuis 
kunnen inloggen op het schoolnetwerk. Mocht je zelf eens willen kijken, volg de volgende 
stappen: https://www.moo.nl/, ga naar inloggen. Alle leerlingen hebben en inlognaam 
gekregen: voornaam.achternaam@op-weg.nl en het wachtwoord weten ze zelf.  

 

Mocht je nog vragen hebben, kun je me altijd een mailtje sturen. 
 
Wendy Rikken (ict@op-weg.nl)  
 

https://www.moo.nl/
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De Kangoeroe reken -en wiskundewedstrijd vindt dit jaar plaats op donderdag 21 maart 2019. Je kunt je 

hiervoor vanaf nu tot en met 8 februari 2019 inschrijven via een briefje of een mailtje naar wendyrikken@op-

weg.nl  

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, een special (boekje) 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   

mailto:wendyrikken@op-weg.nl
mailto:wendyrikken@op-weg.nl
http://email.edgmedia.nl/t/y-l-thtjkty-jltlthukhj-y/
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Even voorstellen… 

Schoolmaatschappelijk werk 

Als ouder kent u uw kind het beste. U merkt het dan ook meteen wanneer uw dochter of zoon 

anders is dan u gewend bent. Misschien is het al een tijdje zo dat uw kind slechter eet of slaapt, veel 

ruzie maakt of juist veel stiller is dan normaal, of dat het minder goed gaat op school. Meestal is dit 

niet ernstig en zit uw kind gewoon even wat minder lekker in zijn vel. Soms is er echter meer aan de 

hand. 

 

Hulp op school voor ouder en kind 

Als u een vraag heeft over uw kind of zich zorgen maakt, kom dan langs bij de schoolmaatschappelijk 

werker. De schoolmaatschappelijk werker vindt u op de school van uw kind, maar is er ook voor u. De 

school en u willen tenslotte allebei dat het goed gaat met uw kind, op school en thuis.  

 

Opvoedingsondersteuning 

Misschien denkt u dat u de enige bent die soms moeite heeft met de opvoeding van uw kind. Dat is 

absoluut niet zo! De schoolmaatschappelijk werker weet dit maar al te goed en maakt tijd voor u vrij 

om naar u te luisteren.  

Voor u kan het prettig zijn om eens met een onafhankelijk iemand te praten. 

 

Werkwijze 

Soms is één gesprek al voldoende. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig, en soms blijkt dat er 

andere hulp nodig is. De schoolmaatschappelijk werker wijst u dan verder de weg. Samen met u 

zoekt zij naar een oplossing die bij u, uw kind en de school past.  

 

De hulp van schoolmaatschappelijk werk is geheel vertrouwelijk en gratis. 

De schoolmaatschappelijk werker op uw basisschool is Ans van der Staay. Zij helpt u graag als u een 

vraag heeft over uw kind. U kunt haar bereiken via de leerkracht van uw kind en/of de intern 

begeleider. 

 

Wacht niet te lang 

Maakt u zich ongerust over uw kind, wacht dan niet te lang. Een klein 

probleem kan groot worden als u niets doet. 

                                

 

Ans van der Staay – Sterker sociaal werk 

 


