Nieuwsbrief
December 2018

Voorwoord
Dit is de vierde nieuwsbrief van
dit schooljaar. In deze nieuwsbrief staan we stil bij de afgelopen activiteiten en schenken we
aandacht aan komende gebeurtenissen.
Team OBS Op Weg

Agenda
December 2018


3 december
Sinterklaasfeest op school



6 december
Teambuildingsactiviteit
Team Op Weg



7 december
De werkgroep identiteit zal
voor alle ouders een vragenlijst meegeven betreffende
uw mening over de identiteit van de mogelijke fusie
school. De werkgroep zal uw
mening zeer op prijs stellen



10 december
OR-vergadering



10 december
Fusieoverleg MR



19 december
Kerstviering



20 december
12.00 uur
Start Kerstvakantie



7 januari
Eerste schooldag in 2019



9 januari
Ouderraadpleging voor
ouders beide scholen. Info
volgt nog!

OBS Op Weg
Langestraat 21,
4542AG Hoek.
0115-441390
E-mail: opweg@ogperspecto.nl
www.obsopweg.nl

Wist u dat?


De Knutselavond Sinterklaas druk bezocht was?



Wij als leerkrachten daar heel blij mee zijn?



Het Nationaal Schoolontbijt erg gezellig was?



Alle kinderen lekker en gezond hebben ontbeten?



De leerlingenraad Bakkerij Dees een bedankje heeft gegeven?



Alle fietsen weer zijn gecontroleerd?



Juf Coby op 6 november 40 jaar in het onderwijs werkte?



Het Open Huis wederom een enorm succes was?

Sinterklaasfeest bij OBS Op Weg
Op maandag 3 december zal Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek
brengen aan onze school. Het is de bedoeling dat Sinterklaas rond
8.40 uur aankomt bij school en daar zal worden verwelkomt door alle
leerlingen, die vervolgens uit volle borst een lied zullen zingen. Hierna is het bedoeling dat de kinderen van groep 1 t/m 4 meedoen aan
het spellencircuit, waarbij alle kinderen even bij Sinterklaas en
Hoofdpiet op de thee komen. In de groepen
5 t/m 8 hebben alle kinderen een mooie
surprise gemaakt met een passend gedicht
erbij. Aan het einde van de ochtend zal Sinterklaas ook in deze groepen nog even
langskomen voor een kort bezoekje. Omstreeks 12.00 uur zwaaien we met zijn allen
Sinterklaas en zijn Pieten uit.

Kerstfeest bij OBS Op Weg
Op woensdag 19 december zal het jaarlijkse Kerstfeest weer plaatsvinden. Vanaf 17.30 uur worden de kinderen verwacht op school en
rond 19.30 uur is het einde van dit feest. Ter compensatie hebben de
kinderen daarom op donderdag 20 december maar tot 12.00 uur
les. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelf iets
maken en dat meenemen naar school, zodat we een
mooi buffet kunnen creëren van allerlei verschillende gerechten. Vanaf 6 december hebben de kinderen de mogelijkheid om hun keuze door te geven.
Rond de klok van 19.00 uur zullen we met de gehele
school Kerstliedjes zingen en is er op het plein nog
wat te drinken voor ouders. Verdere informatie zal
t.z.t. nog komen.

Open Huis; een succes!

Watersnoodmuseum

Het Project ‘Vriendschap’ is op 1 oktober van
start gegaan. Het thema van het project is gekozen naar aanleiding van de Kinderboekenweek. Tijdens het project hebben de leerkrachten aandacht besteed aan verschillende boeken uit de
Kinderboekenweek en zijn er mooie knutselwerkjes gemaakt. Op donderdag 15 november was het
Open Huis om dit project goed af te sluiten. Met
een grote opkomst kunnen we wel concluderen dat
het een groot succes was. De leerlingenraad
heeft een quiz uitgezet, die alle bezoekende leerlingen hebben kunnen maken. Afgelopen donderdag 22 november zijn de winnaars in de groepen
bekend gemaakt. Zij hebben een cadeaubon van
de Intertoys gekregen.
Groep 1/2 = Ziva Saarloos
Groep 3/4 = Dana Voorburg
Groep 5/6 = Keano van Veenhuijzen
Groep 7/8 = Mats de Clerck

Op dinsdag 20 november hebben de leerlingen
uit de groepen 6, 7 en 8 een bezoek gebracht
aan het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk. De
kinderen werden om 10.00 uur opgehaald door
een bus en brachten vanaf 11.00 uur tot en met
13.00 uur een bezoek aan het museum. De kinderen hebben de verschillende caissons bezocht
onder leiding van een gids. Daarnaast hebben ze
ook nog een quiz gemaakt.

Update Gymzaal + Lessen Weerbaarheid

Huiswerkbegeleiding?
Huiswerk en toetsen plannen en vervolgens maken
en leren lijkt een proces dat makkelijk uit te voeren is. Echter, steeds meer kinderen hebben hier
moeite mee. Sinds een tijdje is er in Hoek CenterYou speciaal voor huiswerkbegeleiding onder
begeleiding van Angélique Sannes. Mocht u interesse hebben neem dan gerust een kijkje op haar
website: www.centeryou.nl

In de week van 5 november heeft een gespecialiseerd bedrijf de fundering in de gymzaal weten te verstevigen. Hierna zijn er nog enkele
reparaties geweest omtrent het aanleggen van
nieuwe leidingen. Vanaf vrijdag 16 november
konden de leerlingen weer gymmen in hun eigen
gymzaal. Door het sluiten van de gymzaal vervielen ook de lessen weerbaarheid voor de groepen
5 tot met 8. Met de instructeur is afgesproken
dat we op woensdag 9
januari weer helemaal
opnieuw beginnen met de
lessenreeks.

Juf Coby

Dinsdag 6 november was een mooie dag voor Juf
Coby, want op dat moment was ze 40 jaar werkzaam in het onderwijs; wat een mijlpaal! Het
Verandering in de gegevens?
team van Op Weg heeft dit samen met Juf Coby
Bij het inschrijven van uw zoon/dochter zijn er
gevierd. Daarnaast zal Juf Coby tot en met de
een aantal gegevens zoals huisadres, e-mailadres
Kerstvakantie werkzaam zijn bij ons op school.
en telefoonnummer gevraagd. Door omstandigheHierna zal ze gaan genieten van haar welverdienden zou het kunnen dat dit gaat veranderen of is
de pensioen. De teams van Op Weg & De Statie
veranderd. Wanneer dit het geval is, dan horen wij zullen donderdagmiddag 20 december op feesdat graag, zodat onze administratie
telijke wijze afscheid nemen van Juf Coby en
op orde is voor dit schooljaar. Daarhaar uitgebreid bedanken voor haar tomeloze
naast hebben we nog niet alle AVG
inzet. Voorafgaand en aansluitend aan het
formulieren. Let erop dat deze nog
Kerstfeest is er voor ouders de mogelijkheid om
ingevuld moet worden!!
van Juf Coby afscheid te nemen.

