Nieuwsbrief 10
22 februari 2018

Belangrijke data:
2 maart

Rapport 1 naar ouders

5 t/m 8 maart

Oudergesprekken groepen 1 t/m 6

5 t/m 9 maart

Aanmeldingsweek VO groep 8 leerlingen

8 maart

Nieuwsbrief 11
Oudertevredenheidspeiling

Algemene informatie
Aanmelden nieuwe leerlingen 2018-2019
In de afgelopen maanden hebben al weer veel ouders hun zoon of dochter voor het nieuwe
schooljaar ingeschreven. Een persoonlijke kennismaking en een korte rondleiding door de
kleutergroepen heeft nieuwe ouders een eerste globale indruk gegeven.
Indien uw zoon/dochter ook in schooljaar 2018-2019 vier jaar wordt en gaat starten, dan is
het van belang om in het kader van de formatie snel aan te melden.
Mocht u al een kind bij ons op school hebben en dus met de werkwijze van onze school
bekend zijn, dan volstaat wellicht het direct inschrijven waarvoor u bij de balie een
inschrijfformulier kunt afhalen.
Namens de directie, Trudy Hoogwegt

Oudertevredenheidspeiling
Binnenkort komt er weer een oudertevredenheidspeiling. Aangezien wij zeer geïnteresseerd
zijn in uw mening, zullen wij u daarom ook t.z.t. uitnodigen om een online vragenlijst in te
vullen.
Over de werkwijze en verdere instructies hieromtrent zult u later nog verdere informatie
ontvangen.
Namens de directie, Trudy Hoogwegt

Afscheid Lindy van Hout (LIO groep 4)
Vanaf het begin van het schooljaar is Lindy van Hout als LIO-student (leerkracht in opleiding)
bij Op Dreef gestart met haar stage in de groepen 4.
De invulling van deze stage heeft niet het resultaat opgeleverd ten aanzien van wat we in de
afstudeerperiode beoogd hadden. In overleg met de begeleider van de Fontys, onze
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studentencoach van Op Dreef, de betrokken collega’s en de directie is daarom besloten om
dit traject te beëindigen.
Wij bedanken Lindy via deze weg voor haar inzet voor Op Dreef en de kinderen van groep 4.
Namens de directie, Trudy Hoogwegt

Schoolkorfbaltoernooi 2018

SCHOOLKORFBALTOERNOOI 2018, JIJ DOET TOCH OOK MEE?
Op 21 april vindt weer het jaarlijkse “INTERSPORT – schoolkorfbaltoernooi plaats.
Elk jaar strijden vele teams om het beste schoolkorfbalteam van Veldhoven te worden.
Wil jij dit jaar ook proberen om samen met je klasgenootjes schoolkorfbalkampioen van
Veldhoven te worden, geef je dan nu op voor het “INTERSPORT – schoolkorfbaltoernooi.
Het toernooi zal plaatsvinden op het SDO-veld aan de Rapportstraat in Veldhoven. Het
toernooi zal rond 12:00 beginnen en zal rond 17:00 uur afgelopen zijn. Om 18:30 uur is er
een spetterende afsluitende disco voor alle kinderen die mee hebben gedaan met het
schoolkorfbaltoernooi. Het schoolkorfbaltoernooi is voor alle kinderen vanaf groep 1 tot en
met groep 8.

Voor de kinderen van groep 1 en 2:
Alle kinderen uit groep 1 en 2 worden van harte uitgenodigd om tijdens deze dag allerlei
leuke sportieve spellen te komen doen. Er worden nog geen korfbalwedstrijden gespeeld,
maar er worden tikspelletjes gedaan, estafettes gelopen, er is aandacht voor balvaardigheid,
we duikelen, rollen, springen, en gaan natuurlijk mikken op korven zoals we dat bij het
korfballen doen. Het begint om 13:00 uur en zal tot ongeveer 14:30 uur duren.
Kinderen uit groep 1 en 2 kunnen zich opgeven door te mailen naar Linda de Jonge, mail:
lindadejonge@gmail.com . Vermeld in de mail duidelijk de naam en welke klas. Als je als
ouder wil helpen bij de spellen zou dat heel fijn zijn. Vermeld dat dan ook in de mail.
Opgeven kan tot 28 februari.

Voor de kinderen van groep 3 en 8:
De kinderen uit groep 3 t/m 8 gaan in toernooivorm het echte korfbal spelen. Van alle
kinderen van de Op Dreef die zich opgeven worden teams gevormd. De teams uit groep 3,4
en 5 zullen bestaan uit minimaal 4 kinderen, en de teams uit groep 6,7 en 8 minimaal 8
kinderen. Als je mee wil doen met het toernooi mag je om alvast te oefenen vooraf aan het
toernooi 2x komen trainen. De trainingen zijn op zaterdag 14 april van 10:30 uur tot 12:00
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uur, en op woensdag 18 april van 18:00 uur tot 19:15 uur. Je hoeft je voor deze trainingen
niet apart op te geven.
Als het goed is hebben alle ouders hierover een mail gekregen. Daarin staat alle info ook
vermeld. Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zich opgeven voor het toernooi via de eerder
verkregen mail of via de blauwe knop online inschrijven
Als je ouder wil helpen zou dat heel fijn zijn.
Opgeven kan tot uiterlijk 5 maart.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2

Met de kleuters op bezoek bij Bouwbedrijf Th. Van Kasteren
B.V.
De afgelopen weken hebben we met de kleuters gewerkt rondom
het thema: Beroepen en technieken. We zijn daarom een kijkje
gaan nemen in bouwbedrijf van Kasteren.
De kleuters kregen eerst een korte uitleg over veiligheid. Een
kleuter mocht een keertje trappen op de stalen neus van een
veiligheidsschoen en een helm opzetten. Vervolgens zijn we in drie
groepjes uiteen gegaan waarna de kinderen zelf aan de slag
mochten gaan om na ongeveer 20 minuutjes te wisselen van activiteit.
Een groep kinderen mocht een knikkerbaan timmeren en daarna
natuurlijk testen. De andere groep mocht een bouwtekening met allerlei
formaten blokken met getallen erop op de juiste plaats in een bak
leggen. De bak werd daarna dichtgeschroefd en omgedraaid ter
controle want de puzzel die je dan te zien kreeg moest natuurlijk wel
kloppen. En de laatste groep kreeg eerst uitleg en demonstratie van een
3

grote zaagmachine en een schaafmachine en de kinderen mochten daarna zelf een plankje
schuren en een echt gaatje boren en schroeven met een schroefmachine.
Het was een leerzame ochtend. Kijken, luisteren en zelf ervaren. …schitterend!
Bedankt dat we een kijkje bij jullie prachtige bouwbedrijf mochten nemen familie van
Kasteren!
Annelies van der Krieken en Wilma Louwers

Nieuws uit groep 5/6
Basisschoolproject “de Johannes Junior”.
Komende weken van 19 februari t/m 29 maart gaan de groepen 5 en 6 aan de slag met het
basisschoolproject de Johannes Junior.
In het project werken samen Het Kempisch Kamerkoor, Art4U Kunsteducatie en de Brede
School Veldhoven.
Het doel van dit project is de kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken
met het grote klassieke werk, de Johannes Passion van Bach.
Het project bestaat uit een viertal voorbereidende lessen, gegeven door Pieter van de Broek,
muziekdocent van Art4U en Rinie Van De Velden, docent Levensbeschouwing en tevens
koorlid.
De kinderen maken kennis met barokinstrumenten, barokmuziek, koormuziek en het
instuderen van spreekkoren. Tevens krijgen zij inhoudelijke informatie over het
Passieverhaal.
Op Witte Donderdag 29 maart zal er een afsluitende voorstelling komen, met de kinderen in
de hoofdrol.
Monique van de Konijnenburg

Nieuws uit de groepen 7 en 8
Diverse onderwerpen:
*

Voor de vakantie hebben we in het kader van het thema communicatie een bezoek
gebracht aan het Philipsmuseum in Eindhoven. De kinderen hebben de ontwikkelingen
die Philips in de loop der jaren heeft doorgemaakt bekeken en zijn actief bezig geweest
met opdrachten.

*

De datum van het verkeers-praktijkexamen voor de groepen 7 is bekend. Deze is
gepland op maandag 14 mei in de ochtend.

*

Op vrijdag 3 maart ontvangen de kinderen van de groepen 7 het rapport. De
oudergesprekken vinden plaats in juni ( na de entreetoets).

*

Vanuit Halt, komt er een medewerkster de komende weken uitleg geven over online
veiligheid. (bijlage: de informatiebrief vanuit Halt voor ouders/verzorgers).
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Voorleeskampioen
Op maandag 5 februari heeft Sofie van Sprang uit groep 7a, voorleeskampioen van Op Dreef,
in de Schalm gestreden met andere voorleeskampioenen van Veldhovense scholen om de
titel “Veldhovense voorleeskampioen”. Hierbij het artikel uit het Veldhovens weekblad.

Sofie van Sprang Veldhovense voorleeskampioen 2018
basisscholen
Gepubliceerd op: 6 februari 2018 16:03

Sofie van Sprang is uitgeroepen tot Veldhovense voorleeskampioen 2018 van de
basisscholen. Onder het oog van een deskundige jury streden zeven schoolkampioenen
onder aanmoediging van hun klasgenoten op maandag 5 februari om deze titel.
De Veldhovense ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd was dit jaar extra bijzonder want
het is het jubileumjaar van de Voorleeswedstrijd. Al 25 jaar wordt de Voorleeswedstrijd
gehouden! De schoolkampioenen uit groep 7 en 8 lazen in de grote zaal van De Schalm voor
uit hun favoriete boekfragment. Voorlezen in het theater op een écht podium en in het
bijzijn van alle klasgenoten maakte het geheel natuurlijk extra feestelijk!
Muzikant en docent Marinho Peters verzorgde de presentatie van de ochtend. Met de dansjes
van leerlingen en muziek van Marinho werd het een gezellige en muzikale ochtend.

Zelfverzekerdheid en intonatie
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De juryvoorzitter, Mariënne van Dongen-Lamers, maakte na de zeven optredens de winnaar
bekend. Sofie van Sprang werd uitgeroepen tot Veldhovense voorleeskampioen 2018. Sofie
las voor uit ‘Spannende foto’s’ van Ruben Prins. De jury vond dat Sofie het publiek erg goed
meenam in het fragment. Ze las levendig voor, en ondersteunde dat met haar mimiek en
bewegingen.
Sofie uit groep 7 van basisschool Op Dreef gaat door naar de halve provinciale finale op 24
maart in Goirle. Voor de winnaar van deze ronde volgt de provinciale finale op 20 april in
Oisterwijk. Vervolgens strijden op 23 mei in Amstelveen alle provinciale kampioenen om de
titel Nationale Voorleeskampioen 2018.
Risonne Corvers

Tekenwedstrijd
Op de website van www.sjorssportief.nl worden deze week de tekeningen geplaatst.
Per school is er één tekening genomineerd.
Voor onze school is de tekening van Belal Khan, groep 8b uitgekozen.
Vanaf 20 februari 09.00 uur t/m maandag 26 februari 09.00 uur kan er gestemd worden.
De winnaar wordt maandag 26 februari per e-mail bekent gemaakt.
-

Prijsuitreiking
De eerste prijs (voorkant) en tweede prijs komen in het Sjorsboekje te staan dat ruim 3500
keer gedrukt gaat worden. De eerste prijs mag met de hele klas een middag naar zwembad
Den Ekkerman, de tweede prijs mag met de hele klas naar speellandschap de Heiberg.
Wethouder Sport (Ad van den Oever) zal een feestelijke prijsuitreiking verzorgen tijdens de
kick-off van het project Sjors Sportief en hier de 1ste en 2de prijs uitreiken voor de winnende
tekeningen. De Kick-off vindt plaats woensdag 14 maart van 14.30 uur - 16.30 uur bij
sporthal Den Ekkerman voor kinderen van groep 1 t/m 4 en bij zwembad Den Ekkerman
voor groep 5 t/m 8. De Kick-off is voor iedereen 'gratis' toegankelijk. We verwachten dat de
leerkracht met de klas bij deze feestelijke uitreiking aanwezig is!
Kick-off. (promotie volgt via periode flyer nieuwsbrief)
Tijdens de Kick-off kunnen kinderen deelnemen aan activiteiten zoals o.a. waterspelen,
survivalbaan en vrij zwemmen bij het zwembad, en sport- en spelactiviteiten,
springkussens, dansen, etc. in de sporthal. De officiële opening voor het inschrijvingen van
de Sjors Sportief activiteiten loopt via de website www.sjorssportief.nl en gaat vrijdag 17
maart om 16.00 uur open.
Op maandag 12 maart en evt. dinsdag 13 maart zullen de boekjes uitgedeeld worden op de
basisscholen.
Inschrijven voor activiteiten kan vanaf vrijdag 17 maart 16.00 uur.
Met sportieve groet,
Roy Frederiks
Combinatiefunctionaris Sport
Brede school Veldhoven
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Bijlagen:
-

Flyer Tennis (Sjors Sportief)

-

Voorlichting Online Veiligheid
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