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Belangrijke data:
7 februari

Peuterkijkmiddag (14.30 – 15.30 uur)

9 februari

Carnavalsviering

12 t/m 18 februari Voorjaarsvakantie
19 februari

Schema oudergesprekken groepen 1 t/m 6 in centrale hal

22 februari

Nieuwsbrief 10

Algemene informatie:
Kwink
Met behulp van de Kwinklessen ondersteunen we onze leerlingen bij het omgaan met hun
emoties. We leren kinderen zichzelf goed te kennen en uiteraard leren we ze ook om te gaan
met anderen en zich in te leven in de gevoelens van anderen. Ook keuzes maken en relaties
hanteren, hoort hierbij. Die vaardigheden (competenties) zijn, naast het leren van taal,
rekenen, schrijven, lezen enzovoort, belangrijke voorwaarden om succesvol te kunnen
deelnemen aan de maatschappij, nu en later.
Algemene pedagogische doelen als ‘het vergroten van de zelfsturing’ en ‘het vergroten van
het gevoel van medeverantwoordelijkheid’ liggen hier onder.
De komende weken worden de volgende competenties en doelen nagestreefd:
Zelfmanagement - Ik weet wat ik kan doen als er ruzie is.
Besef van jezelf en de ander – Ik weet hoe ik een ander kan laten meedoen.
Namens Noud Moeskops.

Afscheid Jeroen Vermeulen
Vanaf schooljaar 2000-2001 is Jeroen Vermeulen, bewoner bij de Severinusstichting in
Veldhoven, werkzaam bij Op Dreef. De eerste twee jaren onder de hoede van conciërge Jan
Vlemmix, na diens vertrek vanaf schooljaar 2002-2003 onder begeleiding van onze
conciërge André Hendrikx.
Jeroen heeft zich al die jaren in en voor de school heel verdienstelijk gemaakt en is voor
collega’s en kinderen een vertrouwd gezicht geweest.
Nu zijn conditie langzaam achteruitgaat en hij gebruik kan maken van de mogelijkheid van
een andere dagbesteding, is het een goed moment om afscheid van hem te nemen. Dat doen
we volgende week donderdag 8 februari op bescheiden en voor hem gepaste wijze.
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Dankzij de inzet, begeleiding en geduld van André Hendrikx heeft Jeroen zoveel jaren bij ons
op school kunnen werken.
Wij wensen Jeroen nog vele goede jaren toe.

Onveilige verkeerssituaties bij brengen en halen van kinderen
De afgelopen weken zijn er met regelmaat onveilige situaties gesignaleerd bij het brengen
en halen van kinderen. Dit signaal is doorgegeven aan medewerkers van Veilig Verkeer
Nederland, die volgende week enkele keren de situatie met eigen ogen komen bekijken.
Er is rondom de school voldoende ruimte en mogelijkheid om auto’s of fietsen te parkeren
en kinderen veilig af te zetten. We doen daarom een dringend beroep op uw medewerking
hierbij.
Namens Trudy Hoogwegt.

Koningsspelen:
Op vrijdag 20 april 2018 vinden de Koningsspelen plaats. Voor deze dag zijn wij op zoek
naar ouder(s)/ verzorger(s)/ opa’s en oma’s die willen komen helpen. Zet deze datum in uw
agenda! Verdere informatie volgt nog.
Namens de commissie Koningsspelen.

Typetuin
Al eerder hebben we u van informatie voorzien over de naschoolse groepscursus van de
“Typetuin”. Aanvang maart 2018.
In het kader van nieuwe afspraken omtrent het tarief, verwijzen we u naar de bijgevoegde
flyer.
Tevens is het nog steeds mogelijk uw zoon of dochter voor deze cursus op te geven.
Wij verwijzen u hiervoor naar de website van de “Typetuin”.
Namens de administratie.

Nieuws uit de groepen:
Nieuws uit de groepen 3:
Lezen: na de afsluiting van kern 6 wordt een kenmerkende periode van het aanvankelijk
leesonderwijs afgesloten. De kinderen hebben de letters van ons schriftsysteem leren
kennen.
Het is belangrijk voor het verdere leesonderwijs, het lezen van woorden, zinnen en teksten,
dat de kinderen alle letters correct en snel kunnen verklanken.
CITO: de toetsen zijn bijna afgerond. De resultaten hiervan worden tijdens het
oudergesprek, begin maart, toegelicht.
Carnaval: naast het harde werken is er ook tijd voor ontspanning. We gaan ons voorbereiden
op carnaval.
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Het thema voor de optocht is: IN SPIN……LETTERS ERIN
UIT SPUIT…WOORDEN ERUIT
Op school gaan we hiermee aan de slag.
De kinderen kunnen hun eigen carnavalskleding aan.
Na de carnavals dag, vrijdag 9 februari, gaan we een week uitrusten.
We hopen dat iedereen een fijne week zal hebben.
Namens de leerkrachten van de groepen 3.

Nieuws uit de groepen 5 en 6:
Eén grote muziekbende in de groepen 5 en 6
Onder begeleiding van “Art 4you” leren de kinderen in de
groepen 5 en 6 een instrument te bespelen. In groep 5 spelen
alle kinderen op de ukelele en in de groepen 6 spelen zij op
blaasinstrumenten, zoals; de trompet, de trombone, de hoorn,
de klarinet, de saxofoon of de dwarsfluit.
De afgelopen weken hebben de kinderen met veel plezier,
betrokkenheid en motivatie verschillende deuntjes leren spelen.
Aanstaande maandag 5 februari zal de “Blaasbende” een
uitvoering verzorgen.

Het ambacht, de donjon/de belfort, de marskramer, een kapitaal ….Wat is dat?
Woordenschat en inzicht in de tijdbalk zijn de afgelopen weken elke dag onderdeel van het
Alles-in-1 programma. De leerlingen wanen zich nu in de middeleeuwen en weten en
ervaren nu een beetje hoe het was om in die tijd als boer, als ridder, als monnik of
als jonkvrouw te leven. De komende twee weken staan in het teken van het
toepassen van de opgedane kennis in creatieve verwerkingen, zoals het kleien van
een middeleeuws potje, het maken van een houtskooltekening, het ontwerpen van
een schild met familiewapen het
maken van een katapult
en het stempelen van een kasteel.

Websearch 21st century
skills
Onlangs hebben de groepen 5 in
samenwerking met de bibliotheek
van Veldhoven een workshop
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gevolgd om hun de opzoekvaardigheden
op internet te vergroten. Dit past in de ontwikkeling van de 21st-century skills.
Omgaan met digitale informatiebronnen, het kunnen zoeken, beoordelen en gebruiken van
informatie staan hier centraal.
De kinderen hebben deze dag geleerd welke zoekmachines er zijn en wat de verschillen zijn.
Daarnaast hebben ze antwoorden op duidelijke vragen gezocht met behulp van het invullen
van de zoekmachine met trefwoorden.
Citaat van een leerling: “Ooh, dit is handig. Nu vind ik ook waar ik naar op zoek ben!”

Nieuws uit de groepen 7 en 8:
Voorlichting Halt:
In de afgelopen periode heeft een medewerkster van het Halt-team Oost Brabant in de
groepen 7 en 8 voorlichting gegeven. De eerste les ging over overlast rond de jaarwisseling
en had als doel dat de leerlingen weten hoe ze (betrokkenheid bij) overlastsituaties rondom
de jaarwisseling kunnen voorkomen. De tweede les ging over groepsdruk. Veel jongeren
zijn erg gevoelig voor wat leeftijdsgenootjes doen en vinden, en gedragen zich in een
vriendengroep vaak anders dan alleen. Door het maken van opdrachten ervaren de leerlingen
dat je verschillende rollen in een groep hebt en dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun
gedrag en de keuzes die ze maken. De Halt-medewerker heeft ook met de leerlingen
gesproken over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij niet in de problemen komen.
Proefcito groepen 8:
We zijn in de groepen 8 druk bezig met het bespreken van de proefcito. Na de analyse
daarvan gaan we aan de slag om de komende maanden in te steken op bepaalde
deelgebieden die extra aandacht nodig hebben.
Adviesgesprekken groepen 8:
Op maandag 5 februari en woensdag 7 februari vinden in de groepen 8 de adviesgesprekken
plaats. In die gesprekken worden het Onderwijskundig Rapport en het definitieve advies
besproken. Wij hechten er waarde aan dat uw kind hierbij aanwezig is, omdat we het van
belang vinden dat uw kind zelf ook de betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij het eigen
leerproces kan laten horen.

Bijlagen:
-

Flyer “Typetuin”.
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