Nieuwsbrief
Oktober 2018

Voorwoord
Dit is de tweede 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
Oktober 2018


1 oktober
Start Project ‘Vriendschap’



2 oktober
MR-vergadering



3 oktober
Perspectodag. Studiedag
voor de leerkrachten. Alle
kinderen zijn dan vrij!



3 oktober
Start Kinderboekenweek



4 oktober & 9 oktober
Oudergesprekken



5 oktober
Dag van de Leerkracht



13 oktober - 21 oktober
Herfstvakantie



22 oktober
OR-vergadering



23 oktober
Leerkrachten OBS Op Weg
en ‘t Kompas 2e fusie bijeen
komst



24 & 25 oktober
GGD-onderzoek 10-jarigen

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

Wist u dat?


De Informatieavond een groot succes was?



We een opkomst hadden van zo’n 80%?



De Muziekimpuls voor de groepen 3 t/m 8 inmiddels van start is?



De kinderen dit helemaal geweldig vinden?



Het Project ‘Vriendschap’ maandag 1 oktober van start gaat?



Alle groepen hier dan volop aan gaan werken?



Het Open Huis op donderdag 15 november is?

Muziekimpuls: Kinderen leven zich uit met instrument
Op 6 september was de aftrap van het project ‘Muziekimpuls’ dat de
kinderen uit de groepen 5/6 en 7/8 enthousiast moet maken voor het
spelen op een instrument. De instrumenten waar de kinderen mee
werken zijn; slagwerk, dwarsfluit, dood, gitaar en trompet. Daarnaast krijgen de kinderen ook zangles. Alle zes de onderdelen staan
onder leiding van gediplomeerde docenten. Elke week krijgen de kinderen van 13.00 uur tot 14.00 uur les en leren ze bijvoorbeeld een
lied te spelen op het instrument. De kinderen genieten met volle teugen en werken toe naar de laatste les op 11 oktober.
In de groep 3/4 krijgen de kinderen muziekles van
een muziekdocent en leren daar allerlei leuke liedjes,
waarbij de kinderen af en toe ook bewegen.

Kennismakingsgesprekken: wat zijn dat?
Dit jaar starten we voor het eerst met kennismakingsgesprekken aan
het begin van het schooljaar. In voorgaande jaren was u gewend om
drie keer per jaar een oudergesprek te voeren omtrent de resultaten
op het rapport en de CITO. Dit jaar starten we echter met een kennismakingsgesprek, waarbij we graag heldere afspraken willen maken
en verwachtingen naar elkaar uitspreken. In dit gesprek wordt er een
formulier gebruikt dat de basis vormt voor het kennismakingsgesprek.
Het eerste rapportgesprek zal daardoor plaatsvinden
op 21 en 26 februari en het tweede rapportgesprek op
24 en 27 juni. Mochten er in tussentijd ontwikkeling
zijn, dan zullen ouders altijd worden uitgenodigd.

Project ‘Vriendschap’

Weerbaarheidstrainingen

Het Project ‘Vriendschap’ start dit jaar op maandag 1 oktober. 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. In groep 1/2 zal er bijvoorbeeld worden gewerkt rondom het boek van
‘Kikker’. In groep 3/4 staat het boek ’Hugo, wat
een verschrikkelijk eng beest’ centraal. Groep
5/6 heeft als leidraad het boek ’Een Indiaan als
jij en ik’ uitgekozen. In groep 7/8 gaan de kinderen aan de slag met een eigen prentenboek.
Uiteindelijk zal op 15 november het Open Huis
zijn, waarbij de leerlingen hun
gemaakte werkjes kunnen laten
zien aan ouders, opa’s en oma’s
en andere belangstellenden.
De formele uitnodiging krijgt u
ter zijner tijd nog van ons, maar
zet hem alvast in de agenda.

De lessen weerbaarheid van stichting AAN-Z
worden gegeven aan de groepen 5/6 & 7/8. Het
trainen van kinderen in weerbaarheid is een specifieke vorm van preventie. Doel is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen in situaties, waarin sprake is van grensoverschrijdend
gedrag (waaronder pesten) en machtsmisbruik.
Het programma bestaat uit een combinatie van
fysieke, mentale en verbale basisvaardigheden,
waarbij kinderen leren zorgen voor hun eigen
veiligheid.

Overblijfnieuws
Wanneer uw kind voor de 1e keer naar de overblijf gaat, krijgt u na afloop een inschrijfformulier waarop alle zaken rondom de overblijf staan
vermeld. Daarnaast zijn we nog steeds op zoek
naar extra overblijfouders om het aantal kinderen goed te kunnen helpen.
Hierdoor is het, in tegenstelling
tot eerdere berichtgeving, na de
Herfstvakantie nog niet mogelijk
om de kinderen te verblijden
met een tosti.

Verandering in de gegevens?
Bij het inschrijven van uw zoon/dochter zijn er een
aantal gegevens zoals huisadres, e-mailadres en
telefoonnummer gevraagd. Door omstandigheden
zou het kunnen dat dit gaat veranderen of is veranderd. Wanneer dit het geval is, dan horen wij
dat graag, zodat onze administratie op orde is voor
dit schooljaar. Daarnaast hebben we nog niet alle

AVG formulieren. Let erop dat deze
nog ingevuld moet worden!!

Het programma ziet er als volgt uit:









onderkennen van gevoelens, waarbij ja, nee
en twijfel gevoel centraal staan;
uiten van gevoelens, waarbij een duidelijke
communicatie belangrijk is, zowel in woorden
als in lichaamstaal;
hoe kinderen lichaamstaal kunnen gebruiken,
nee zeggen in woorden en daden;
het gebruik van de 4 stappen, waarbij kinderen leren een daad te stellen als woorden
niet genoeg zijn (thema’s als pesten, hoe ga
je om met ruzies, groepsdruk kunnen aan de
orde komen);
hoe kinderen kunnen zorgen voor hun eigen
veiligheid en hoe ze voor zich zelf kunnen
opkomen in diverse situaties;
de kinderen leren gedurende de lessen een
aantal zelfbeschermingvaardigheden zoals
ontwijken en afweren van klappen en trappen, loskomen uit grepen en gebruik maken
van hun stem.

De lessen weerbaarheidstraining
starten op woensdag 26 september
en lopen tot 12 december!!

Pauzehapjes
Sinds een aantal jaren is het gebruikelijk dat de
kinderen op dinsdag en donderdag een lekker
stuk fruit meenemen. Echter, we zien dat op de
andere dagen de pauzehapjes redelijk uiteenlopen. In het kader van gezonde voeding vragen
wij of u er op kan letten
wat voor pauzehapjes u
uw kind meegeeft.

