Nieuwsbrief 11
08 maart 2018

Belangrijke data:
15 maart

Studiedag (kinderen zijn vrij)

16 maart

Teamdag (kinderen zijn vrij)

28 maart

info avond entreetoets groep 7 van 19.00-20.00u

Algemene informatie:
Oudertevredenheidspeiling
Afgelopen maandag 5 maart 2018 is de Oudertevredenheidspeiling uitgezet.
Om de twee jaar wordt de tevredenheid onder ouders gepeild.
Wij willen u daarom vragen om per gezin één online vragenlijst in te vullen.
Einddatum voor het invullen van de vragenlijst is vrijdag 23 maart 2018.
Om een representatief beeld te krijgen van onze school is het van belang dat zoveel mogelijk
ouders deelnemen aan deze peiling. Wij stellen daarom uw medewerking zeer op prijs.
Namens de Directie.

Sjors Sportief
Wegens het daverende succes (ruim 2000!! inschrijvingen) van vorig schooljaar heeft de
Brede school Veldhoven en gemeente Veldhoven besloten om het project Sjors Sportief te
continueren! Op maandag 12 maart worden op alle basisscholen in de gemeente Veldhoven
de nieuwe Sjorsboekjes uitgereikt. Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 8 krijgen een
exemplaar en kunnen zich vervolgens vanaf 12 maart gaan inschrijven
op www.sjorssportief.nl voor diverse kennismakingscursussen op het gebied van sport.
Namens de commissie Gezond Beleid

Koningsspelen 20 april
Maandag 12 maart ontvangen alle leerlingen een brief over de aanstaande Koningsspelen.
Hierin wordt vermeld hoe u zich kunt aanmelden om mee te helpen op vrijdag 20 april!!
Het aanmeldstrookje kunt u aan de groepsleerkracht (van het oudste kind) geven.
Wij stellen uw hulp zeer op prijs!
De commissie Koningsspelen
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Entreetoets groep 7
Aan het einde van de basisschool breekt er een spannende tijd aan.
Naar welke middelbare school gaat uw zoon of dochter?
De Entreetoets die in groep 7, medio april wordt afgenomen, is van belang bij het opstellen
van het advies voor het voortgezet onderwijs.
Het geeft ouders en leerkrachten een beeld van het niveau van uw kind.
U wordt hierbij uitgenodigd voor de informatieavond op 28 maart van 19.00 – 20.00 uur.
Op deze avond zullen de volgende onderwerpen worden besproken:
-Waarom maken we gebruik van de Entreetoets?
-Waaruit bestaat de Entreetoets?
-Hoe dient het leerlingprofiel te worden gelezen?
-Hoe komen we tot het oriënterend advies richting het VO?
Namens de collega’s van de groepen 7, Kim Somers (Regisseur).

Hoofdluis
Na iedere vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd door onze kriebel (luizen)
moeders.
Regelmatig worden er luizen/neten gevonden. De ouders van de betreffende kinderen
worden dan hiervan op de hoogte gesteld. Ook worden hierna de eventuele broertjes en
zusjes van het desbetreffende kind gecontroleerd.
Vervolgens worden de ouders van de andere kinderen uit de klas, via de mail, gevraagd om
goed en extra te controleren.
Als u meer informatie wenst kunt u terecht bij het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH):
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
Namens de administratie
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Nieuws uit de groepen:
Nieuws uit de groep 1 / 2.
Bamboestieken
Als afsluiting van het thema "Beroepen en technieken" in de groepen 1/2
hebben we een bamboestiek-activiteit georganiseerd, waarbij leerlingen
van de groepen 7 en 8 kinderen uit de groepen 1/2 mochten begeleiden
tijdens het maken van een bouwwerk met behulp van bamboestokken (30
cm) en elastiekjes. Enkele peuters zijn onder leiding van een pedagogisch
medewerker hier ook bij betrokken geweest.
Het was voor al deze kinderen een hele mooie ervaring om eens te
mogen samenwerken met een ouder kind: samen nadenken over
een constructie, goed vasthouden van de bamboestokjes, zelf
proberen om een elastiek te bevestigen.
En voor het oudere kind een hele ervaring om een goede instructie
te geven en te overleggen tijdens het samenwerken. Er was een
aantal oudere kinderen die verantwoordelijk waren voor de
verbindingen van de losse bouwwerken.
Onze doelstelling werd bereikt...het was niet alleen een prachtig
bouwproces waar we samen aan hadden gewerkt, maar er werden
uiteindelijk ook enkele creatieve gezamenlijke bouwwerken geconstrueerd
met een mooi resultaat. Zeker voor herhaling vatbaar dus...

“SAMEN” is dan ook een belangrijke peiler bij “Op Dreef” en op deze manier, door
klasdoorbrekend te bamboestieken organiseren we dat concreet.
Mieke Haans en Annelies van der Krieken, namens de collega’s van 1 / 2.
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Nieuws uit groep 3
Deze week sluiten we het thema “piraten” af met een fotospeurtocht door de wijk.
De kinderen kunnen hierbij letters verdienen. Met deze letters moeten zij een woord maken.
Na afloop zit er een verrassing in de schatkist.
In de week van 26 maart gaan we starten met het thema
“techniek”. De kinderen mogen hiervoor kleine elektrische
apparaten meebrengen die ze uit elkaar kunnen halen.

Ook mogen ze hiervoor gereedschap meebrengen, graag voorzien van naam.
Namens de leerkrachten van de groepen 3.

Nieuws uit de groepen 5-6
Alles-in-1 thema: Planten
Op 5 maart zijn we gestart met het nieuwe thema van Alles-in-1: Planten.
De komende tijd leren de kinderen van alles over onderdelen van planten.
Hoe planten groeien en hoe het komt dat in verschillende gebieden, verschillende
plantensoorten voorkomen.
Dit thema wordt gekoppeld aan “ik eet het beter”.
Een thema dat ondersteund wordt door het voedingscentrum en ook past bij de
uitgangspunten van ons Gezond Beleid.
Door met de kinderen met moestuintjes aan de slag te laten gaan is er aandacht voor het
zaaien en kweken van planten en kruiden, zodat kinderen zich beter bewust worden van de
herkomst van producten.
U bent van harte welkom om weer eens binnen te lopen in de groep van uw kind, zodat u op
de hoogte kunt blijven van wat er –letterlijk en figuurlijk- groeit en bloeit!
Namens de leerkrachten van de groepen 5 en 6.
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Nieuws uit de groepen 7-8
Afgelopen weken is HALT in de klassen geweest om de leerlingen informatie te geven
rondom Online Veiligheid.
Er is verteld waartoe digitale acties kunnen leiden.
Ook is er met de leerlingen gesproken over de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag op
internet.
Binnenkort hebben de groepen 8 nog een bijeenkomst van HALT rondom het thema
“Jeugdcriminaliteit”.
Het verkeersexamen voor de groepen 7 komt eraan!
Op donderdag 5 april zal het VVN theoretisch verkeersexamen plaatsvinden.
Het praktische examen zal op maandag 14 mei zijn.
Verdere informatie volgt nog.
Namens de leerkrachten van de groepen 7 en 8.

Bijlagen:
-

Flyer Kick-off Sjors Sportief
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