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NIEUWSBRIEF VOORTAAN VIA KLASBORD
Naast berichten van leerkrachten uit de groepen ontvangt u
dit jaar ook de nieuwsbrief via Klasbord. We streven ernaar
om de communicatie vanuit school zoveel mogelijk via de
Klasbord Ouderapp te laten verlopen.

CONTACTFORMULIER
Deze week ontvangt ieder kind een contactformulier voor schooljaar 2022-2023. Hierop
vragen wij u om contactgegevens te noteren en vragen we toestemming voor het gebruik
van persoonsgegevens. Wij verzoeken u om dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen
en weer in te leveren op school.
Omdat wij onze informatie up-to-date willen houden, ontvangt u ieder jaar een nieuwe lijst. De
oude lijsten van het voorgaande schooljaar worden vernietigd.

EVEN VOORSTELLEN: JUF CARMEN
Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen maandag op mijn eerste werkdag bij ‘Op Weg’ heb ik een
rondje gemaakt langs alle klassen en mezelf voorgesteld aan alle
kinderen. In deze nieuwsbrief wil ik mezelf ook graag aan u
voorstellen.
Mijn naam is Carmen Kortekaas en vanaf 1 augustus 2022 ben ik de
nieuwe directeur van de school van uw kind(eren). Ik ben 49 jaar en woon samen met
mijn man Daan op een fijn plekje in de gemeente Twenterand, vlakbij Westerhaar.

Vanaf 2010 ben ik directeur geweest van de Willibrordusschool in Vroomshoop. Na 12
jaar met heel veel plezier te hebben gewerkt op deze school, was ik eraan toe om met
een frisse blik op een andere school te starten. Toen Agnes Ligtenberg aankondigde met
pensioen gaan, zag ik in Haarle de kans om een leuke, nieuwe uitdaging aan te gaan. Net
als mijn vorige school is Op Weg een wat kleinere school met een enthousiast team in
een hechte gemeenschap. Dit spreekt me aan, omdat ik graag een verbindende directeur
wil zijn met een hart voor mensen.
Ik wil verbinding kunnen maken met iedereen in en rond de school: kinderen, collega’s,
ouders en andere betrokkenen binnen de Haarlese gemeenschap. Daar voel ik me prettig
bij en op die manier functioneer ik het best. Ik vind het belangrijk dat wij goed onderwijs
geven en zal me samen met het team inspannen om de kinderen een fijne en leerzame
schooltijd te geven.
Ik hoop u als ouders binnenkort persoonlijk te ontmoeten. Voor of na schooltijd ben ik
vaak op het plein aanwezig. Ook tijdens de inloopmomenten in de week van 12
september a.s. loop ik rond om u te kunnen begroeten.
Hartelijke groeten,
Carmen Kortekaas.

EVEN VOORSTELLEN: JUF AGNES
Hallo allemaal,
Ik ben vanaf komend jaar jullie nieuwe conciërge.
Ik zal mezelf even voorstellen.
Ik ben Agnes Rodijk, woon in Nieuw Heeten, met mijn man en drie
kinderen.
Ik kan elke dag op de fiets naar school ,want fietsen is een hobby
van mij.
Verder vind ik het leuk om te wandelen en te zwemmen.
Ook kun je mij tegen komen op mijn oldtimer brommertje.
Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten op school, en hoop het werk met veel plezier te
doen.

BEGELEIDING PLUSGROEP
Dit schooljaar begeleidt juf Linda de kinderen in de plusgroep. Wekelijks werkt zij met de
kinderen in deze groep aan extra uitdagende opdrachten. De eigen groepsleerkracht(en)
informeren ouders over deelname van kinderen aan de plusgroep.

INLOOP i.p.v. INFORMATIEAVOND
Op onze jaarkalender staat op dinsdag 13 september a.s. een informatieavond gepland.
Wij hebben echter besloten om, net als vorig jaar, per groep een informatiebrief te
maken. De informatieavond vervalt hierdoor.

Daarnaast hebben we vier inloopmomenten in week 37. Na schooltijd kunt u inlopen in
de klas(sen) van uw kind(eren) en daar kennismaken met de leerkracht en de
materialen. Het is de bedoeling dat uw kind u rondleidt in de klas.
De volgende inloopmomenten zijn gepland:
maandag 12 september 2022

14.30 – 15.00 uur

dinsdag 13 september 2022

14.30 – 15.00 uur

woensdag 14 september 2022

12.15 – 12.45 uur

donderdag 15 september 2022

14.30 – 15.00 uur

Wij willen benadrukken dat de inloopmomenten bedoeld zijn om kennis te maken met de klas en
de leerkracht. De inloop is niet bedoeld om het functioneren van uw kind of de groep ter sprake te
brengen. Hiervoor kunt u altijd een aparte afspraak maken met de leerkracht(en).

LEEFSTIJL
Bij ons op school besteden wij gericht aandacht aan
de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden.
Wij maken daarbij gebruik van de methode Leefstijl.
De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te
leren die in de moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
samen spelen; praten en luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met gevoelens
en met verschillen; zelf beslissingen durven nemen en opkomen voor jezelf.
Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema’s. Op school werken alle groepen
tegelijkertijd aan hetzelfde thema. Geen enkele leefstijlles is hetzelfde.
We starten in september met het eerste thema: ‘De groep? Dat zijn wij.’
In deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed
is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht. Dit is
goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep.

FEESTELIJKE OPENING VAN DE BIBLIOTHEEK
Voor de zomervakantie hebben alle kinderen ontzettend goed hun best gedaan om veel
geld op te halen tijdens de sponsorloop. In totaal was dit 1787,25!
We hebben van dit geld, voor alle lezers op school, prachtige boeken kunnen
aanschaffen. We gaan dit ook samen met alle leerlingen vieren door de vernieuwde
bibliotheek feestelijk te openen!
We willen ons blijven focussen op het leesplezier en de leesmotivatie van
de kinderen bij ons op school. Het goed kunnen lezen is erg belangrijk voor
de verdere ontwikkeling en speelt ook een grote rol bij andere vakken.
Naast onze leesmethode Atlantis gaan we elke ochtend starten met lezen.
De groepen 3 t/m 8 lezen dan allemaal tegelijk.

STREETWISE
Op dinsdag 6 september onze school mee aan het basisschoolprogramma Streetwise
van de ANWB. Dit programma is bedoeld om de leerlingen beter te leren omgaan met het
drukke verkeer.
Voor vier verschillende leeftijdsgroepen zijn er activiteiten die kinderen bewust maken
van de gevaren in het verkeer. In de verschillende onderdelen leren ze spelenderwijs met
risico’s om te gaan.
Groep 1 en 2
Groep 1 en 2 hebben het onderdeel ‘Toet toet’ in de speelzaal van onze school.
Groep 3-4
De kinderen van groep 3 en 4 gaan naar de sporthal voor ‘Blik en klik’.
Alle kinderen van groep 3 en 4 moeten hiervoor hun gymschoenen meenemen.
Groep 5-6
Groep 5-6 heeft het onderdeel ‘Hallo auto’ op de parkeerplaats bij de sporthal.
Groep 7-8
De kinderen van groep 7-8 moeten deze ochtend met de fiets naar school komen voor
‘Trapvaardig’ dat wordt gegeven op het schoolplein.
U ontvangt nog een ouderfolder met meer informatie over deze dag.

