Nieuwsbrief
September 2018

Voorwoord
Dit is de eerste nieuwsbrief van
dit schooljaar.
In deze nieuwsbrief zullen nieuwe leerkrachten en directie zich
voorstellen.

Wist u dat?


We weer heel veel zin hebben in het nieuwe schooljaar?



We een nieuwe directeur hebben op onze school?



We weer goed van start zijn gegaan?



Dinsdag en donderdag weer “fruitdag” is?



De leerlingen vanaf dit schooljaar kunnen spelen met nieuw speelmateriaal?



We luizenvrij zijn?

Team OBS Op Weg

Agenda
september 2018


10 september
Ouderraadvergadering



11 september
MR-vergadering



12 september
Staking provincies ZuidHolland en Zeeland!
Leerlingen zijn dan vrij!!!!



24 september - 9 oktober
Kijkochtend in de kleuter
groepen



26 september
start de verkoop van de
kinderpostzegels.



2 oktober
MR-vergadering



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



4 oktober & 9 oktober
Oudergesprekken



13 oktober - 21 oktober
Herfstvakantie

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

Overblijfouders, Luizenouders & OR-leden gezocht?
Voor dit schooljaar zijn we nog steeds op zoek naar overblijfouders, luizenouders en OR-leden. Met name voor de donderdagen is er
nog een tekort bij de overblijf. De overblijf vindt plaats
tussen 12.00 uur en 13.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Mocht iemand zich geroepen voelen, dan kan
dit kenbaar worden gemaakt aan Marian Rijckaert
(coördinator TSO) of Juf Renske. Het luizenpluizen vindt
plaats op de maandagen na elke vakantie. Wanneer er ouders
zich geroepen voelen, dan kan dit kenbaar worden gemaakt aan Meester Coen. Voor de ouderraad zijn we ook nog op zoek naar ouders. OR-leden staan
het team bij als er activiteiten georganiseerd worden, zoals o.a. sinterklaas,
kerst, Pasen. lente bingo, open huis, eindfeest en nog veel meer. Mocht er
interesse zijn, dan kan dit kenbaar worden gemaakt aan juf Bernadette.

Vakantierooster en vaststaande vrije dagen.
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie:
Zomervakantie:
Studiedag Perspecto:
Studiedag Op Weg:
Studiedag Op Weg:
Extra vrije dag:

13-10-2018
21-12-2018
02-03-2019
19-04-2019
30-05-2019
08-06-2019
05-07-2019
03-10-2018
25-03-2019
05-06-2019
01-03-2019

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

21-10-2018
06-01-2019
10-03-2018
05-05-2019
02-06-2019
11-06-2019
18-08-2019

Even aan u voorstellen…………..!
Ik ben juf Valerie, woon in Sluis en ik ben mama van Nora (6)
en Thijs (3). De afgelopen 11 jaar heb ik voor de klas gestaan
vlak over de grens in België.
Hier op school help ik juf Carola in groep 0-1 op maandag,
dinsdag en woensdag tot zij weer hersteld is.
Als juf Carola er is, ga ik helpen in groep 3-4. Op donderdag
sta ik voor de klas bij groep 4. Af en toe is juf Yanaika op
donderdag vrij en dan krijgen de kinderen van groep 5-6 ook les van mij.
Ik kom bijna in alle groepen dit schooljaar, maar dat vind ik best handig,
omdat ik op die manier snel veel nieuwe
gezichten leer kennen!

Hallo allemaal. Op deze manier wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Dennis Ide, ik ben 27 jaar en woon in Sluis.
Dit schooljaar kom ik op maandag en dinsdag werken in groep
7/8. Op woensdag t/m vrijdag geef ik les aan de kinderen van
groep 7/8 op het Kompas. Mijn hobby’s zijn hardlopen, lezen
en voetballen. Zelf voetbal ik
bij Sluis en geef ik daar ook
voetbaltraining aan de senioren. Als u vragen/opmerkingen
heeft kunt u altijd na schooltijd even binnenlopen!
Groetjes Meester Dennis

Groetjes Juf Valerie
Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Laura van de Velde. Ik
woon in Breskens met mijn man en onze dochters van 4 en 7
jaar oud. Ik zal dit schooljaar op woensdag, donderdag en
vrijdag in de kleutergroep werken. In
mijn vrije tijd speel ik dwarsfluit bij
muziekvereniging Breskens-Groede en
zwem ik bij Scheldestroom. Ik lees
graag en ik ben regelmatig creatief
bezig met mijn dochters. Ik heb veel zin
in dit schooljaar en als u vragen heeft,
stel ze gerust!
Groeten Juf Laura
Mijn naam is Rick Matser en ben voor dit schooljaar benoemd
als directeur a.i. Dat betekent dat ik hier
slechts één jaar werkzaam zal zijn, waarbij mijn belangrijkste taak is om te onderzoeken of de fusie tussen Op Weg en
Het Kompas realistisch is en eventueel
uitgevoerd kan worden. Ik ben voor 20
uur verbonden aan de school en werk
van di t/m do. Ik ben woonachtig op Belgisch Koewacht.

Muziekimpuls
De kinderen van de groep 3/4 krijgen zes lessen aangeboden om de muziek oriëntatie te vergroten. In de
groepen 5/6 en 7/8 krijgen de kinderen in zes lessen,
onder begeleiding van een docent van de muziekschool,
te zien wat er allemaal mogelijk is met een instrument.
Er wordt gespeeld op dwarsfluit,
gitaar, slagwerk, dood en trompet. Tevens wordt er ook zang
aangeboden. De aftrap vindt voor
groep 3/4 op 3 september plaats
en voor de groepen 5/6 en 7/8
op 6 september.

Schooltijden.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30-12.00
8.30-12.00
8.30-12.00
8.30-12.00
8.30-12.00

13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-14.30

Onze schoolbel gaat om 8.25 uur en om 12.55 uur
Na het ophangen van de jassen en de tassen, kunnen
we dan om 8.30 uur en om 13.00 uur beginnen met de
Dit schooljaar is er gekozen voor een nieuwe opzet van
de oudergesprekken. Op 4 en 9 oktober staan er kennis- lessen.
makingsgesprekken op het programma, hierover krijgt u
later nog nader bericht. Daarnaast zijn er nog twee ou- Overblijven
dergesprekken gepland in februari en juni, waarin de
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bestaat de
cito resultaten en rapportcijfers worden besproken.
mogelijkheid voor de kinderen van de betreffende
Dat betekent dat de kinderen dit jaar twee keer een
groepen om tijdens de lunchpauze onder toezicht over
rapport krijgen.
te blijven (TSO > Tussen Schoolse Opvang). Ook dit

Vernieuwde opzet oudergesprekken

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.

jaar is er een ruimte voor de onderbouw en apart voor
de bovenbouw. Een overblijfcommissie vergadert
minstens 2x per jaar.
De kosten:
Een jaarabonnement van € 135 per kind, € 20,00 voor
een strippenkaart van 20 keer. Een strippenkaart van
10 keer kost € 12,50. Per enkele keer € 2,00. Het
overblijven wordt gecoördineerd door mevr. Rijckaert
en mevr. van Puyvelde. U kunt het reglement opvragen
bij de coördinatie.

