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’t Rammetje 
 

Nieuwsbrief basisschool Op Weg 

 

 

 

Inhoud:  Belangrijke data:  

 Nieuws van de directie 

 Nieuws vanuit de 

werkgroepen 

 Nieuws vanuit de OV 

 Overig 

 

 28-2: rapport mee 

1-3: carnavalsviering, de 

leerlingen zijn om 12.00 uur 

uit. 

4 t/m 8-3: vakantie 

14-3: volgende nieuwsbrief 

18 t/m 22 maart: 

rapportgesprekken 

 

   

   

   

Nieuws van de directie 
 
Even bijpraten. 

Onze pilot is succesvol verlopen. Wij gaan over tot het 

structureel gebruiken van deze Parro app voor 

communicatie met elkaar. In 6 van onze 8 groepen is 

100% van de ouders gekoppeld aan onze school Parro 

app. In de andere 2 groepen 93% van de ouders 

gekoppeld. De komende oudergesprekken gaan wij ook 

via de Parro app inplannen. Per bericht bepaald de leerkracht of er een gesprek met elkaar en met de 

leerkracht gestart kan worden. In de onderbouw groepen staat de vink aan dat ouders met elkaar 

kunnen communiceren. Hierdoor kunt u ook eenvoudig b.v speelafspraakjes maken. 

Naast de Parro app, blijft u de nieuwsbrief ontvangen via de mail.  

Ziekmeldingen kunt u gewoon telefonisch blijven doorgeven. 

Werken aan onderwijskwaliteit op OP WEG 

 

Dit schooljaar werken wij gestructureerd aan de implementatie van het Expliciete Directe 

instructiemodel .  

Door dit model geven wij korte, duidelijke instructies zonder eindeloos te vragen wat kinderen wel of 
niet weten én alle leerlingen doen actief mee. Door het modellen geven wij kinderen ook handvatten 
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om hun denkstappen te verwoorden. De structuur van de aanpak is iedere keer hetzelfde, waardoor 
het duidelijk en voorspelbaar voor hen is. Leerkrachten hoeven door dit model niet te wachten op de 
uitslag van een toets, omdat na de instructie en controle van begrip al duidelijk is of het doel van de  
rekenles behaald is en of de leerlingen de stof beheersen.  Door deze aanpak gaan wij meer 
preventief aan de slag en kunnen de  leerkrachten  direct aan de slag met de leerlingen die de stof 
nog niet beheersen. 
Door het werken met dit EDI model blijven leerlingen actief betrokken bij het doel van de les en 
levert  het meer effectieve leertijd op. 
 
Aansluitend op dit proces hebben wij het stemvolume-model ingevoerd in de klassen om te werken 
aan een goed en rustig werkklimaat. Leerlingen weten hierdoor vooraf welk stem-gedrag van hen 
verwacht wordt. 

 

 

Enkele weetjes: 

• Binnenkort starten de werkzaamheden van de renovatie van ons speeltoestel. 

• In groep 5/6 is er afscheid genomen van Yada. Wij wensen haar veel plezier op haar nieuwe 

school in Nijmegen. 

• Er komen nieuwe gezinnen wonen in ons dorp. Zij zijn hartelijk welkom op onze school. Een 

deel van deze leerlingen stromen na de zomer in in verschillende groepen. Daarnaast 

stromen er na carnavalsvakantie 2 nieuwe leerlingen in. Kaatje in groep 4 en Juna in groep 

5/6. Wij wensen dit gezin een fijne start en veel plezier in het dorp en op onze school. 

• Eind februari ontvangt u het rapport van uw kind. 
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• Vrijdag 1 maart vieren wij carnaval op school en start om 12 uur voor alle leerlingen de 

carnavalsvakantie. 

 

Nieuws vanuit de werkgroepen 
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Nieuws vanuit de OV 

Bijna carnaval! 

Nog een paar weken en dan is het Carnaval. De werkgroep Carnaval is al volop aan het voorbereiden 

om er samen met de kinderen een leuke dag van te maken. Wij wensen prinses Jet een hele mooie 

carnaval! 

 

Koningsspelen 12 april 

Op vrijdag 12 april organiseren we weer de Koningsspelen. De werkgroep is gestart met de 

voorbereidingen. Op de dag zelf kunnen we weer veel hulp gebruiken van ouders. Reserveer het 

alvast in uw agenda! 

 

Meer maatschappelijke activiteiten op school 

Vanuit OV hebben we het thema ‘maatschappelijke activiteiten’ opgepakt. Als bestuur gaan we 

onderzoeken hoe we meer maatschappelijke activiteiten kunnen organiseren op school voor de 

kinderen. Denk daarbij aan activiteiten met ouderen, beperkten, of activiteiten op gebied van milieu- 

en natuureducatie. We gaan komende tijd de mogelijkheden daarvoor in beeld brengen, om het 

vervolgens volgend schooljaar uit te kunnen rollen via de groepen. Als inspiratie voor activiteiten 

voor groepsouders. Heeft u bijvoorbeeld een beroep dat hierbij past? Of kent u een organisatie waar 

we mee samen zouden kunnen werken? Mocht u ideeën hebben hiervoor, dan laat het ons weten!  

 

Overig 

 

 

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool 

 

Veilig in het verkeer 

 

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

betekent dan ook dat zij – samen met jou – op de openbare weg mogen fietsen. 



5 
 

Een groot voordeel van zelf fietsen is dat kinderen daardoor leren deel te nemen 

aan het verkeer. Zelfstandige mobiliteit is belangrijk voor kinderen. Ga 

bijvoorbeeld elke dag lopend of op de fiets naar school. Dan leert je kind hoe hij 

of zij in gevaarlijke verkeerssituaties moet reageren. 

 

Vanaf een jaar of negen à tien kunnen kinderen alleen op de fiets naar school. 

Maar ook bijvoorbeeld zelf een boodschap doen. Kinderen van deze leeftijd 

kunnen al goed situaties inschatten en kennen de belangrijkste verkeersregels.  

 

Meer informatie vind je op de website van Veilig Verkeer Nederland. Hier kun je 

ook samen met je kind filmpjes kijken en testjes doen. 

. 

 

 
Misschien heb je meer 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 27 maart en op woensdag 10 april van 8.30u-

9.30u 
(ik sta in de hal met een kop thee ☺ ) 

 
 
 

 
 

 
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 

 

 

 

http://kids.vvn.nl/

