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Voor het nieuwe jaar wensen we iedereen: 
 

   
 

                                          
 
 
 

 
Een heel gelukkig en gezond 2016! 

 
Namens team “Op Weg” 
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Personele zaken:  
Juf Sabine: 
Maandag 21 december is Elise geboren.   

Ze is de dochter van juf Sabine en 
Norbert. 
Linde is nu een grote zus geworden. 

Elise is 54cm lang en 4100 gram. 
Wij wensen ze samen een hele goede en 
gezonde toekomst 
 

De aanmelding van nieuwe 
leerlingen voor het schooljaar 2016-
2017: 

U kunt uw kind aanmelden door het 
formulier van onze website te 
downloaden of een formulier bij school 
op te halen. Dit formulier mag u thuis 
invullen.  
Wilt u deze dan vóór 1 maart inleveren 
op school?  

Wilt u eerst een kijkje komen nemen 
op onze school dan bent u uiteraard 
van harte welkom. U kunt dan een 
afspraak maken voor een gesprek en 
een rondleiding. Deze afspraak maken 
we dan bij voorkeur onder schooltijd 
zodat u kunt zien hoe we werken en de 
sfeer in school kunt “proeven”.   

Leefstijl: 
Deze maand wordt het thema “Ken je 
dat gevoel?” van Leefstijl behandeld. 
De emoties blijdschap, verdriet, angst 
en boosheid staan daarbij centraal. We 
besteden ook aandacht aan de regels 
“Ik ben zelf verantwoordelijk voor 
de keuzes die ik maak” en “Eerst 
denken dan doen”. In de groepen 1 
en 2 gaat het over het herkennen van 
gevoelens en het er mee leren 
omgaan. Ze praten over lachen is 
gezond en waar ben jij bang voor? 
In groep 3 en 4 wordt besproken wat 
de kinderen fijn of vervelend vinden; 

wat je doet als je boos bent en hoe je 
elkaar weer blij kunt maken. Ook wordt 
er aandacht besteed aan de 
woordenschat m.b.t. gevoelens. In de 
groepen 5 en 6 praten ze over 
gevoelens herkennen en uitdrukken. 
Onderwerpen die ter sprake komen 
zijn o.a.: een pech- of geluksdag, hoe 
voel je je als je iets kwijt raakt of 
jaloers bent. In de groepen 7 en 8 
wordt gesproken over gevoelens 
kunnen herkennen bij jezelf en 
anderen. Hoe je anderen een goed 
gevoel kunt geven en hoe je om kunt 
gaan met spanning. Ook besteden ze 
aandacht aan de woordenschat m.b.t. 
gevoelens.  
 
Schoolzwemmen: 
De groepen 3 en 4 gaan 
schoolzwemmen op maandagmiddag 
in de weken 5-7-8 en 10. Dus de 
eerste zwemmiddag is maandag 1 
februari. Maandag 8 februari wordt er 
niet gezwommen i.v.m. carnaval. 
 
Teamscholing: 
Zoals u weet zijn we met het team 
tijdens onze scholingsbijeenkomsten 
bezig met de optimaliseren van de 
doelstellingen bij onze kleutergroepen. 
Wij zijn met een aantal actiepunten 
bezig. In de groepen 3 t/m 8 wordt de 
doelstelling van de les benoemd naar 
de leerlingen. Deze lijn willen we 
doortrekken bij de kleutergroepen. We 
willen zorgen dat ouders en leerlingen 
op de hoogte zijn waar ze de komende 
weken aan gaan werken. Miv van 11 
januari gaan wij bij ieder thema de 
doelen ophangen op het prikbord bij de 
groepen 1 en 2. 
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Spellingwedstrijd: 
Michelle Tijs uit groep 8 en  Kevin 
Veldman uit groep 7 zijn de 
spellingskampioenen van “Op Weg”. 
Zij hebben namens onze school 
meegedaan aan de spellingswedstrijd 
van de gemeente Hellendoorn. 
Zij hebben daar een prima prestatie 
neergezet, maar zijn helaas niet in de 
prijzen gevallen. 
 

Korte mededelingen: 
*Anne Blankhorst komt 4 januari 2016 
in groep 1. 
Evi Vuyk Noorland begint maandag 25 
januari 2016 in groep 1. 
Wij heten deze leerlingen van harte 
welkom en wensen ze een fijne en 
leerzame tijd bij “Op Weg”. 

*Met ingang van 4 januari zijn we i.v.m. 
het leerlingen aantal in groep 1,gestart 
met een groep 1/ 2 i.p.v. groep 2. 
Er zijn 5 leerlingen die vanuit groep 1 
naar groep 1/2 gaan: Sylvie Wichers-
Schreur, Melua Nijveld, Bryan 
Bronsvoort, Jasper Woesthuis en Levi 
Hoonhorst. 
Jongens en meisjes, heel veel succes. 

 
*De groep ouders die de leerlingen 
controleren op hoofdluis, vragen u bij 
deze om op de dagen van de 
luizencontrole, ervoor te zorgen dat uw 
kind( eren) geen gel in de haren heeft.  
B.v.d.  

*Helaas zijn er de laatste tijd met enige 
regelmaat groepjes jongeren op onze 
speelplaats. Er liggen vaak lege 
(kapotte) bierflesjes. In de 
kerstvakantie lag er veel afval van 
vuurwerk en is er een vuurtje gestookt 
op onze nieuwe kunststof 
picknicktafels. Dit vinden we uiteraard 
ontzettend jammer. De speelplaats is 
na schooltijd tot zonsondergang alleen 
toegankelijk voor kinderen tot 12 jaar. 
Dit staat ook vermeld op het 
toegangsbord aan de zijde van de 
Meester Kwantenstraat. Wilt u ons 
helpen om de speelplaats mooi te 
houden en vernielingen te voorkomen? 
Ziet u ongeregeldheden? Spreekt u 
deze personen hierop aan a.u.b. of 
meldt het op school, dan kunnen wij 
maatregelen nemen. 
Alvast bedankt voor uw hulp. 

 

 

 Activiteiten in januari: 

 

Woensdag 13 Open huis Reggesteyn locatie W. de Clerqstraat 18:30 – 21:00 
uur 
 

Zondag 24 Juf Cyntha is jarig 
 

Woensdag 27 Open huis Reggesteyn locatie Noetselerbergweg 15:30 – 20:30 
uur 
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Donderdag 28 Feest in groep 6 
Juf Cyntha viert haar verjaardag. 

 

Vrijdag 29 Open huis Carmel van 16:00- 20:30 uur 
 

Zaterdag 30 Millo Blom doet als voorleeskampioen van “Op Weg” mee aan de 
voorleeswedstrijd van de gemeente Hellendoorn. 
 
Millo , heel veel succes! 

 

Vrijdag 5 
februari 
 

Open huis  De Waerdenborch locatie Holten 18:30- 21:00 uur 

Maandag 8 
februari 
 

Carnaval op school en ’s middags in het dorpshuis 

De uitnodiging volgt met de nieuwsbrief van februari 
's Middags is er geen mogelijkheid om over te blijven op school. 
Leerlingen gaan ’s middags met hun eigen ouder/ verzorger naar 
het dorpshuis voor de kindercarnaval. 
 

Dinsdag 9 febr De groepen 3 en 4 hebben een voorstelling in het Zinin theater 
 

Woensdag 10 
en 
Donderdag 11 
febr 
 

Adviesgesprekken voor de leerlingen en ouders van groep 8 

 

donderdag 25 
febr 

De leerlingen hebben een vrije middag ivm studiemiddag van het 
team. Dit staat ook in de kalender vermeld.  
 

 

 


