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Nieuwsbrief basisschool Op Weg 

 
 

 

 

 

 

 

Nieuws van de directie 

Even bijpraten: 

Vorige week was  het de 11de van de 11de  

 

De elfde van de elfde slaat op de elfde dag van de elfde maand, dus 11 november. Dit is 

de dag waarop het carnavalsseizoen wordt geopend en waarop de Raden van Elf voor 

het eerst vergaderen over het komende carnaval. Het carnavalsseizoen start officieel op 

11 november om elf over elf 's avonds. 

 

In deze coronatijd zijn veel Raden van Elf al bij elkaar geweest en hebben zij besluiten 

moeten nemen over dat Carnaval 2021 niet door kan gaan of er anders uit komt te zien.  

 

Sinterklaas en kerst 

Onze gemeente Berg en Dal heeft het volgende bericht voor scholen en inwoners: 

Intochten en bijeenkomsten van Sinterklaas of bijeenkomsten met de Kerstman werken 

groepsvorming in de hand. En daarmee geeft dat extra risico op besmettingen. Hoe 

gezellig Sinterklaas ook is. We adviseren u dringend geen intochten of bijeenkomsten met 

Sinterklaas of Kerstman te organiseren in verenigingsverband.  

 

Op onze school passen wij onze Sintviering en 

Kerstviering ook aan.  

 

De Sintviering blijft staan op vrijdag 4 december. Maar 

er komt geen inhaalprogramma buiten en geen 

massale viering binnen.  

 

De geplande kerstviering op donderdagavond 17 

december wordt verplaatst naar vrijdagochtend 18 

december. 

 

Vanuit de Sintwerkgroep en de Kerstwerkgroep wordt u 

ter zijner tijd verder over de inhoud op de hoogte 

gebracht. 

 

  

Inhoud:  Belangrijke data: 

 Nieuws van de directie  20-11 Maandviering (alleen leerlingen) 

 Overig  4-12 Sintviering 

  18-12 Kerstviering, Samen Zingen 

Moment 

  19-12 t/m 3-1 Kerstvakantie 

  4-1 Korte nieuwsflits Parro 

jaargang 14, nummer 3 

19 november 2020 
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Follow up audit maandag 30 november ’20 

Op maandag 30 november volgt een interne follow up audit op 

onze school. Twee auditoren bezoeken onze school en voeren 

gesprekken. Daarnaast geven wij een presentatie en delen wij  

documenten om te laten zien wat wij met de aanbevelingen 

van de vorige audit gedaan hebben.  

 

Zodra de verslaglegging er is, bespreken wij deze intern en met 

de MR. Daarna wordt deze ook met u gedeeld. 

Onderstaand leest u de doelstellingen van deze follow up audit.  

· nagaan in hoeverre de school de aanbevelingen uit de 

afgelopen audit heeft benut om stappen te zetten om de kwaliteit te ontwikkelen 

of te borgen. 

· nagaan in hoeverre de school (voor zover relevant) kernaspecten van de kwaliteit 

van de resultaten, het onderwijsleerproces, de ondersteuning van leerlingen en het 

kwaliteitsbeleid en de kwaliteitscultuur op orde heeft of aantoonbaar heeft 

verbeterd en/of geborgd. 

· binnen de scope van de audit antwoord geven op (bijpassende en) aanvullende 

vragen van de school. 

 

EU-schoolfruit 

Ook dit schooljaar doen we weer mee met het 

EU-schoolfruit. Dit betekent dat alle leerlingen 

vanaf 10 november op dinsdag, woensdag en 

donderdag fruit krijgen. 

 

Maaike Hidding (ouder en OV lid) neemt ook 

dit jaar de organisatie voor haar rekening. 

 

Wij werken met een klein vast team om het fruit voor de groepen klaar te maken. Hierbij 

houden wij ons aan de landelijke leefregels, het protocol voor basisscholen en nemen wij 

extra hygiëne maatregelen. We snijden het fruit met mondkapje op en 

wegwerphandschoenen aan. Het fruit wordt per klas afgedekt geserveerd. 

 

Wanneer u graag weet welk fruit uw kind ontvangt, kunt u dit zien op de website van 

schoolfruit door te kijken bij het overzicht van de leveringen per week onderaan de 

pagina van Halm fruit BV. Ook kunt u zich hier aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. 

Dit kan beiden via onderstaande link: https://www.euschoolfruit.nl/nl/...-Fruit-B.V..htm  

 

We hopen op smakelijke, gezonde eet- en ook proefmomenten in de groepen! 

 

Voedselbank 

De komende periode zullen wij een 

inzameling voor de Voedselbank Berg en 

Dal organiseren. De Voedselbank is voor 

een groot deel afhankelijk van giften en donaties. Ze kunnen altijd extra houdbare 

producten (voornamelijk groenten) gebruiken. Wij als school vinden het belangrijk om 

rondom de feestdag extra aan onze medemens te denken. De leerlingen krijgen op 

school meer informatie over wat de Voedselbank is en waarom het nodig is dat de 

Voedselbank bestaat. Daaropvolgend zal er een inzamelingsactie plaatsvinden.  

 

U wordt ter zijner tijd door de Kerstwerkgroep via Parro geïnformeerd over wanneer en op 

welke manier deze inzameling plaatsvindt.  

 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2020-2021/De-wekelijkse-levering/Halm-Fruit-B.V..htm
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Terugblik thuisonderwijs 

Voor de vakantie heeft u van ons een 

enquête ontvangen met vragen over ons 

thuisonderwijs en de ruimte om feedback te 

geven. U heeft daar goed gebruik van 

gemaakt. Onderaan vindt u een globale 

samenvatting. 64 ouders (van de 116 

gezinnen) hebben de enquête ingevuld. Er 

werd gebruik gemaakt van een 5 punt 

schaal. Enkele ouders hebben aangegeven 

dat zij de enquête graag per kind hadden 

willen invullen omdat zij per kind andere 

ervaringen hadden.  

 

Wij concluderen dat onze ouders over het algemeen zeer tevreden terugkijken op het 

gegeven thuisonderwijs, de contacten met de leerkrachten en hun eigen rol en 

mogelijkheden in de begeleiding. Daarnaast hebben wij ook nuttige tips ontvangen over 

de organisatie van het thuisonderwijs, communicatie met kinderen en ouders en het 

geven van goede informatie over de inhoud en werkwijze van ons onderwijs.  

 

Het was heel waardevol om terug te lezen hoe prettig ouders het hebben ervaren om op 

deze wijze meer inzicht te krijgen in het onderwijs op school, wat hun kinderen zoal doen 

en zeker ook hoe ze het doen. 

 

Onderaan deze nieuwsbrief ziet u schematisch de scores bij de gestelde vragen. 

Bedankt voor deze feedback. 
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Handige weetjes: 

4 december: Sint viering op school. Leerlingen uit groep 1 t/m 4 zijn om 12 uur uit. Groep 5 

t/m 8 hebben continurooster en zijn om 14:00 uur uit. 

18 december: Kerstviering op school, samen zingen moment en leerlingen zijn om 12 uur 

uit. 

Overig nieuws 

Evenals vorige jaren organiseert Damvereniging VBI weer het schooldamkampioenschap 

van de gemeente Lingewaard. Deelname aan dit schooldamkampioenschap is gratis! 

 

Vanwege de coronamaatregelen bleef het wat onduidelijk hoe het schooldammen dit 

jaar vorm te geven. Uiteindelijk kiest Damvereniging VBI ervoor dit jaar alleen een 

persoonlijk kampioenschap te organiseren, dus geen apart toernooi voor schoolviertallen. 

 

Volstaan met een individueel toernooi scheelt enorm veel in organisatiedruk, voor scholen 

en vereniging. De school hoeft niet te zorgen voor begeleiding tijdens de 

toernooimiddagen. Damvereniging VBI zorgt voor voldoende ervaren organisatie en 

toezicht tijdens de middagen. De kinderen krijgen leuke woensdagmiddagen 

aangeboden met veel ongedwongen damplezier. 

  

Er wordt in het schooldamkampioenschap onderscheid gemaakt in kinderen uit de 

groepen 5 en 6 en voor kinderen uit de groepen 7 en 8. Voor beide categorieën wordt 

een damkampioenschap georganiseerd. 

 

Er is echter toch ook een kampioenschap voor schoolteams, maar dat doen we 

administratief. De vier hoogst aankomenden van een school vormen op papier samen 

een team en deze vier van een school met samen de meeste punten zijn 

schoolteamkampioen van Lingewaard 2020. De beste teams in dit papieren 

kampioenschap krijgen het recht deel te nemen aan de 

schooldamkampioenschappem van Gelderland-Nederland, als deze kampioenschappen 

doorgang vinden. 

 

We gaan gezellig dammen op deze woensdagmiddagen: 

- woensdagmiddag 18 november 2020 

- woensdagmiddag 25 november 2020 

- woensdagmiddag 2 december 2020 

 

De wedstrijden beginnen steeds om 13.30 uur en uiterlijk 16.30 uur zal de sluiting 

plaatsvinden. Er wordt gespeeld in Het Koelhuis, Koelhuisstraat 3 te Huissen, 026-3252628. 

Via een speciaal computerprogramma tellen we de resultaten van de drie middagen bij 

elkaar op en maken we twee eindstanden individueel en twee eindstanden teams. 
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Inschrijving is mogelijk vanaf heden tot uiterlijk dinsdag 17 november 2020 door een e-mail 

te sturen naar Damvereniging VBI: damverenigingvbi@gmail.com. In de mail de naam en 

in welke groep het kind op school zit. Let op: geen geboortedata doorgeven of andere 

persoonlijke gegevens, naam en groep volstaan. 

 

Alle kinderen die alle drie de woensdagmiddagen meegespeeld hebben, krijgen bij de 

prijsuitreiking op 2 december allemaal een mooi magnetisch dambord met schijven in 

mooie kleuren. 

  

In het verleden was het ook mogelijk schooldamlessen te laten verzorgen door 

Damvereniging VBI. Vanwege de coronacrisis is dat dit jaar niet mogelijk op de 

gebruikelijke wijze. U kunt ons echter wel laten weten of u school interesse heeft in deze 

damlessen. We kunnen dan in overleg kijken of we iets kunnen betekenen voor uw 

school. 

  

Met vriendelijke groet,  

Damvereniging VBI, 

Paul Visser, 

coördinator schooldammen 

  

PS Heeft u vragen dan kunt u bellen met Paul Visser, 0625 188 693. Mailen kan via het 

mailadres van de damvereniging (zie boven) 

  

mailto:damverenigingvbi@gmail.com
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