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OGO ontwikkelingsgericht onderwijs 

Op onze school werken wij thematisch aan wereldoriëntatie en expressie d.m.v. projecten uit de 
methode alles in 1 voor de groepen 5 t/m 8 
Het domein en het thema vormen de basis van het project, tevens legt elk project verbindingen naar 
en hangt samen met andere domeinen. Zo ontstaat een natuurlijke, logische herhaling en een rijke 
context. De projecten vallen onder de volgende domeinen. Elke schooljaar wordt er uit elk domein 
een deelproject gedaan. 
 

Aardrijkskunde Cultuur Geschiedenis 
 Nederland 
 Europa 
 Afrika en Azië 
 Amerika, Australië, 

Antarctica en de 
oceanen 

 

 Voeding 
 Kleding en Sport 
 Kunst 
 Geloof 

 

 Prehistorie, Grieken en 
Romeinen 

 Middeleeuwen 
 Gouden eeuw 
 Moderne geschiedenis 

 
Techniek Natuur Onderstaand ziet ons 

schoolbord met de huidige 
project thema’s. 

 Bouwen 
 Vervoer en Verkeer 
 Energie 
 Communicatie 

 

 Dieren 
 Planten 
 Mensen 
 Milieu en Kringloop 

 

 

 

 



 

 

Afgelopen periode is er een grote inzet geweest van ouders bij de projecten. Op die manier creëren   

wij meer betekenis en betrokkenheid. Zo was er een echte ijscoman en pizzabakker in school. En gingen 

onze bovenbouw leerlingen naar het Afrika museum. 

 

 

 

 

 

Onze KWINK deur; in het volgende Rammetje 

komt de 2de ouderbrief. 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek 

We hebben een prima kinderenboekenweek gehad. In elke groep is actief gewerkt aan lees-

beleving en plezier.  

 

Het lerarentekort en de effecten voor onze school  

Zoals u waarschijnlijk weet, is er landelijk sprake van een 

lerarentekort. Dit is soms ook merkbaar bij ons op school; 

bijvoorbeeld wanneer er geen invalleerkracht beschikbaar 

is of er sprake is van een situatie waarbij meerdere 

invalleerkrachten gedurende een week in één groep 

werken. Dit vraagt van het team dat verantwoordelijkheid 

voor de zorg van leerlingen samen gedeeld en opgepakt wordt. Van leerlingen vraagt dit 

flexibele aanpassing aan de situatie. Met trots kunnen we echter zeggen dat dit steeds gelukt 

is. Van de ouders vraagt dit om begrip voor de situatie en dit voelen we ook. Dank daarvoor! 

 

 



Studenten op school 

Wij bieden momenteel verschillende 

stagiaires van de Pabo (HAN) en Pedagogiek 

(HAN) de ruimte om ervaring op te doen in 

het onderwijs. Daarnaast hebben wij 

waarschijnlijk tussen de herfst- en 

kerstvakantie op een aantal dagen ook twee internationale studenten van de Pabo te gast die 

kennismaken met ons onderwijs. Zij zullen de leerlingen vertellen over hun land en laten de 

leerlingen door hun bezoek ervaren hoe het bijvoorbeeld is om in een andere taal te moeten 

communiceren. 

 

Terugblik op de Condor studiedag 

Dinsdag 5 oktober, tevens ‘De dag van de leraar’, hebben alle personeelsleden van SPO Condor 

deelgenomen aan een interessante, inspirerende en geslaagde studiedag. In de ochtend 

waren er diverse verdiepende workshops rondom pedagogische en didactische thema's. 's 

Middags sprak Ria van Dinteren over de werking van ons brein in relatie tot leren en het belang 

van het hebben van een ‘growth mindset’ om onze leerlingen in staat te stellen te ontwikkelen 

en te leren. Voldoende inspiratie voor het verzorgen van goed onderwijs! 

Tip voor ouders:  

Sinds dit schooljaar kunt u uw kind ziek- of afwezig melden via Parro. Dit werkt heel 

praktisch voor ons en waarschijnlijk ook voor u.  Wanneer u vragen heeft, stel ze gerust. 

Dan kijken we even met u mee. 

 

 

 

 

 

 

 

Vr 

Monique Vromen. 

Agenda: 

 25 t/m 29 oktober: herfstvakantie 

 5  t/m 12 november: Week van de mediawijsheid 

 8 t/m 14 november: Week van respect 

 15 november: start EU Schoolfruit 

 15 t/m 19 november: verwachting is dat de levering van de meubels voor onze 

kleuterklassen binnen komt en dan openen wij ook onze mogelijkheid om een leerling stoel 

en tafel te kopen. Hierover ontvangt u t.z.t. via parro een bericht. 

 26 november: viering in de Sprong 

 

 



Op weg krijgt een leerlingenraad!  
 

Zit je in groep 5, 6, 7 of 8? Heb jij een mening over de 

schoolregels? Vind je een goede sfeer op school 

belangrijk? Durf jij mee te praten over de manier waarop 

er op jouw school wordt lesgegeven? Kom je graag op voor 

de belangen van alle leerlingen van Op Weg? Dan kun je jezelf 

verkiesbaar stellen!  

Na de herfstvakantie krijgt iedere bovenbouwgroep uitleg over de 

leerlingenraad en krijg je te horen op welke manier je jezelf op kunt 

geven. 

 

De leerlingenraad heeft als doel om; 

 de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten 

 de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen 

 de leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is 

 aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze 

weten dat ze meetellen 

 de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische 

beginselen 

 bevorderen van actief burgerschap 

 

Wij kijken uit naar een fijne samenwerking en hopen op veel 

enthousiaste kandidaten! 

Team Op Weg 

  



SPEELGOED- EN KLEDINGBEURS OOIJ 

 

Op zaterdag 13 november 2021 van 10.00 tot 12.00 is er weer een 

speelgoed- en kledingbeurs in Ooij. Deze beurs zal dit keer 

plaatsvinden in Dorpshuis De Sprong, Prins Bernhardstraat 3, Ooij. 

Er is alleen betaling met contant geld mogelijk. 

Verkoop van o.a.:  baby-, kinder- en puberkleding, 

zwangerschapskleding, kinderboeken, spelletjes, fietsstoeltjes, 

buggy’s, fietsjes, babybenodigdheden, schoenen, sportkleding, enz. 

 

Het is verplicht een geldige (corona) QR-code te laten zien. 

Wandelwagens/buggy’s zijn niet toegestaan i.v.m. brandveiligheid 

HEEFT U CORONAGERELATEERDE KLACHTEN? BLIJF DAN THUIS! 

 

U kunt ook zelf kleding en speelgoed inbrengen. Bij verkoop ontvangt u 75 % van het bedrag. Van de 

resterende 25 % worden speel- en leermiddelen aangeschaft voor de school. 

Op de website www.kledingbeursooij.nl vindt u informatie over onze werkwijze en een emailadres 

om u voor de inbreng op te geven.  

 

Help luizen onder controle houden 

Luizen zijn niet fijn. Voor school is het belangrijk om luizen vroegtijdig op te 

sporen, zodat het overdragen tot een minimum beperkt wordt. Daarvoor 

willen we de woensdag na elke schoolvakantie alle kinderen controleren in 

klassen. Door Corona is deze controle komen te vervallen. We krijgen van 

ouders het verzoek dit weer snel op te pakken, omdat luizen weer de kop 

opsteken op onze school. Maar dat kunnen wij niet zonder ouders! Help jij 

mee onze school luizenvrij te houden? Meld je dan bij mij (directie@op-

weg.nl) of bij de Oudervereniging (oudervereniging@op-weg.nl).  

Meld je snel aan, dan kunnen we na de herfstvakantie weer starten! 

Groetjes 

Linda  

Eerste Communie en Vormsel 

Met onze gemeenschap starten we graag weer een eerste communie en vormsel project op. De 

eerste aanmeldingen zijn al binnen. Wilt u ook uw kind aanmelden? Dan kan dat via het 

aanmeldingsformulier op de website. Dit jaar starten we het communie project met kinderen uit 

groep 4 en groep 5. Dit in verband met het doorschuiven vorig jaar vanwege corona. Met 

verschillende projecten willen we de kinderen enthousiasmeren en kennis laten maken met onze 

geloofsgemeenschap. Wilt u ons helpen om er een prachtig project van te maken? We horen graag 

van u! Contact: Daisy, jeroendaisy@xmsweb.nl, 06-13593322, Wethouder Koenenstraat 9, Millingen  
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De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool  

Zonder buitenspelen meer risico op psychische problemen  

Door middel van onderzoek in Amerika is nu aangetoond dat wanneer kinderen niet 

buitenspelen dit grote negatieve gevolgen heeft voor de lichamelijke, mentale en sociale 

ontwikkeling van de kinderen. Het was al genoegzaam bekend dat kinderen die op de bank 

blijven zitten een verhoogd risico hadden op obesitas en een slechte lichamelijke gezondheid, 

maar de uitkomsten van dit onderzoek zijn minstens zo ernstig.  

De invloed van ouders  

Veel ouders zijn bang dat hun kind wat overkomt en dat het beschadigd raakt. Je ziet het in de 

speeltuinen. Moeders en vader met uitgestrekte handen zodat ze hun kind voetje voor voetje 

kunnen begeleiden op het klimrek en op de glijbaan.  

Vanaf de jaren 60 is Jantje Beton al actief om buitenspelen onder de aandacht te brengen. 

Aanvankelijk ging het om speelruimte in grote steden, maar nu is het overal zoeken naar een 

plek voor kinderen om te spelen. Als kinderen in de struiken op de hoek van de straat een hut 

bouwen, is er vaak al snel een buurtbewoner die de gemeente vraagt de “rommel” op te ruimen. 

Daarnaast vinden ouders het spannend om hun kind te laten gaan naar speelveldjes waar ze 

naar hartenlust kunnen rondstruinen en hun fantasie kunnen laten gaan. De meeste 

buitenschoolse opvang doen hun best om buitenactiviteiten te ontplooien, maar dat is wel strak 

in het gelid en georganiseerd tot op de minuut. Voorwaar geen gelegenheid om eens lekker op 

ontdekkingstocht te gaan en te experimenteren.  

Sociale vaardigheden  

Wanneer kinderen gelegenheid krijgen om samen te ontdekken hoe je een hut bouwt, een boot 

opknapt of je weg vind in een bos tijdens een spontane speurtocht of een viswedstrijdje, kunnen 

ze later als ze groot zijn veel gemakkelijker samenwerken. Daar ben ik van overtuigd. Ik heb mijn 

kinderen en de buurt kinderen jarenlang kunnen gadeslaan tijdens hun spel en hun discussies 

over spelregels, eindresultaten van bouwsels en hun medespelers. Vaak ging het er heftig aan 

toe, inclusief scheld en vloekpartijen. Ieder kind had echter 

zijn rol en werd geaccepteerd zoals het was. Er werd volop samen gespeeld, gecommandeerd, 

geroddeld, buitengesloten en weer ingesloten. Alles volgens ongeschreven regels en wetten die 

op dat moment van kracht waren of werden vastgesteld door de leider. Heel natuurlijk en als je 

je ermee bemoeide dan was het steevast:” Je begrijpt er niets van” En gelijk hadden ze.  

Het ene kind was en bleef sociaal vaardiger dan het andere, maar er was contact en er werd 

gespeeld. Voorwaar een prachtige voorbereiding op een later werkzaam leven in teamverband.  

Dus…..  

Willen ouders met de jaren frisse, gezonde en stralende kinderen in huis in plaats van 

depressieve, lusteloze en suïcidale pubers en jongvolwassenen, dan doen ze er goed aan hun 

kind naar buiten te sturen. Niet de kinderen, maar de ouders moeten hun angsten overwinnen 

en hun overbeschermende gedrag opzij zetten. Daarmee geven ouders hun kinderen de 

gelegenheid spieren te ontwikkelen in sterke, gezonde lijven, een kans op psychisch gezond 



functioneren en een prachtige voedingsbodem voor het life leren van sociale vaardigheden in 

plaats van door hyves, msn en twitter.  

Nu nog een leuk filmpje over uitdagend spelen        

https://youtu.be/Q9dZCTt6skY  

Misschien heb je meer vragen? Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, emotie, 

ontwikkeling en gezondheid van je kind. Voor kleine zorgen en vragen om te voorkomen dat ze 

(te) groot worden!! Bellen of mail gerust voor een afspraak kan altijd.  

Ik heb inloopspreekuur op woensdag 17 november van 08.30u-9:15u  

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 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Q9dZCTt6skY

