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Voorwoord
Dit is de derde nieuwsbrief van
dit schooljaar. In deze nieuwsbrief staan we stil bij de afgelopen activiteiten en schenken we
aandacht aan komende gebeurtenissen.

Wist u dat?


De Muziekimpuls helaas is afgelopen?



Dit afgesloten is met een spetterend optreden ?



De meisjes tweede waren op het schoolzaalvoetbaltoernooi?



Het project Vriendschap in volle gang is?



Agenda
November2018

Alle klassen hier volop mee bezig zijn?



Het Open Huis op 15 november zal zijn?



Wij weer meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt?





De groepen 6,7 en 8 naar het Watersnoodmuseum gaan?

Team OBS Op Weg

5 november
Juf Jessica leest voor bij
kinderen groep 1/2. Ouders
zijn welkom



5 november
Knutselavond Sinterklaas



6 november
Nationaal Schoolontbijt



6 november
Fietscontrole 3 t/m 8



13 november
MR-vergadering



15 november
Open Huis project Vriendschap



20 november
Bezoek Watersnoodmuseum
Groep 6, 7 en 8



20 november
Leerkrachten OBS Op Weg
en ‘t Kompas 3e fusie bijeen
komst. 16.00 uur—20.00 uur



26 november
Schoen zetten voor de Sint!



27 november
Informatieavond voor ouders
groep 8 door teamleider
brugklas Lodewijk College.

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

Het Nationaal Schoolontbijt
Op dinsdag 6 november doet onze school ook dit jaar weer mee aan
het Nationaal Schoolontbijt. Deze ochtend zal dan in het teken staan
van samen gezellig en vooral gezond ontbijten. Op school krijgen de
kinderen een volledig ontbijtpakket dat dit jaar uit het volgende bestaat; in ieder geval volkorenbrood, tarwebolletjes, krentenbollen,
halvarine, 30+ kaas, aardbeienjam, fruit/groentespread, halfvolle
melk, halfvolle yoghurt, cruesli, honing, thee
en tuinkers... Er valt dus veel te kiezen! Het
ontbijtpakket voldoet natuurlijk aan
de richtlijnen van het Voedingscentrum. Dat
is de garantie voor een gezonde start van de
dag.

Jaarlijkse fietscontrole met nadruk op verlichting
Afgelopen weekend is de klok weer een uur terug gezet en dat betekent dat we de wintertijd zijn ingegaan. Dit brengt met zich mee dat
het in de komende periode ‘s ochtends behoorlijk donker kan zijn.
Het belang van een goed werkende fiets is natuurlijk iets wat voorop
staat, maar daarnaast is zichtbaarheid een thema wat wij elk jaar
terug laten komen in deze periode. Om deze reden vindt er daarom
op dinsdag 6 november vanaf 10.30 uur voor alle leerlingen uit groepen drie tot en met acht, die op dat moment
een fiets bij zich hebben, een fietscontrole
plaats. Er zal hierbij extra controle zijn op
de staat van de verlichting.

Project ‘Vriendschap’

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 zullen de leerkrachten aandacht
besteden aan verschillende boeken uit de Kinderboekenweek en zullen er mooie knutselwerkjes
worden gemaakt. In de periode van 1 oktober tot
en met 15 november zal hier dus volop aandacht
aan worden besteed. Het Open Huis, waarop alle
leerlingen hun gemaakte werk kunnen laten zien
aan iedereen, vindt plaats op 15 november van
18.30 uur tot en met 19.30 uur. Op deze avond
krijgt iedere leerling een vragenlijst, waarbij ze
in elke klas een tweetal vragen moeten beantwoorden. Aan het einde van deze avond worden de
vragenlijsten ingeleverd
en vervolgens door de
leerlingenraad nagekeken. Per groep is er een
winnaar, die een leuk
prijsje krijgt.

Op dinsdag 20 november zullen de leerlingen uit
de groepen 6, 7 en 8 een bezoek brengen aan
het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk. De kinderen worden 10.00 uur opgehaald door een bus
en brengen dan vanaf 11.00 uur tot en met 13.00
uur een bezoek aan het museum. Tijdens dit bezoek zullen de kinderen aan de hand van een
speurtocht meer te weten komen over de watersnoodramp. De kinderen zullen omstreeks
14.00 uur terug op school zijn. De ouders krijgen
binnenkort nog een apart schrijven, waarin de
laatste zaken worden besproken.

Informatieavond Lodewijk College

Schoolvoetbal
In de herfstvakantie hebben de jongens en meisjes uit groep 7/8 meegedaan aan het zaalvoetbaltoernooi in de Vliegende Vaart. Op maandag 15
oktober hebben de jongens gestreden en werden
uiteindelijk knap 4e in de poule. Op woensdag 17
oktober hebben de meisjes een prima prestatie
geleverd. Ze hadden
de finale gehaald en
werden uiteindelijk
knap tweede. De beker
krijgt een mooi plekje
op school.

De ouders van de leerlingen uit groep 8 hebben
op dinsdag 27 november de mogelijkheid om een
informatieavond te bezoeken omtrent het nieuwe Lodewijk College. Deze avond zal georganiseerd worden bij OBS Op Weg zelf. In deze
presentatie zal de teamleider brugklas een uitleg geven, waarin aanbod, opleidingen, begeleiding en andere zaken naar voren komen. De ouders hebben reeds een
uitnodiging ontvangen.

Sinterklaas

Zaterdag 17 november komt Sinterklaas met
zijn Pieten weer aan in Nederland. Ook bij Op
Bij het inschrijven van uw zoon/dochter zijn er een Weg zal hij een bezoek brengen op 3 december.
In aanloop naar dit bezoek zal er op 5 november
aantal gegevens zoals huisadres, e-mailadres en
een knutselavond zijn van 18.30 uur tot en met
telefoonnummer gevraagd. Door omstandigheden
zou het kunnen dat dit gaat veranderen of is ver- 20.30 uur, waarin ouders
vrij kunnen inlopen om te
anderd. Wanneer dit het geval is, dan horen wij
dat graag, zodat onze administratie op orde is voor helpen met de voorbereidingen. Er is reeds een
dit schooljaar. Daarnaast hebben we
uitnodiging de deur
nog niet alle AVG formulieren. Let
uitgegaan.
erop dat deze nog ingevuld moet

Verandering in de gegevens?

worden!!

