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Belangrijke data:
18 mei

Juffendag groep 1 en 2

21 mei

2de Pinksterdag (alle kinderen vrij)

22 mei

Calamiteitendag (alle kinderen vrij)

23 mei

Juffendag groepen 8

23 en 24 mei

Schoolfotograaf BS Op Dreef

25 mei

Schoolfotograaf Korein

24 en 25 mei

Peanutbaltoernooi groepen 8

31 mei

Nieuwsbrief 16

Algemene informatie:
Eindcito
In de week van 16 april is door de leerlingen van de groepen 8 de Cito eindtoets gemaakt.
Op dinsdag 15 mei hebben alle scholen daarvan de uitslag ontvangen en zijn alle leerlingen
en ouders hierover geïnformeerd.
Iedere leerling krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Onder
andere op basis daarvan krijgen de leerlingen het best passend brugklastype geadviseerd.
Leerkrachten nemen ook de ontwikkeling van de leerlingen van alle voorgaande jaren in dat
advies mee.
Dit jaar behaalden de leerlingen landelijk gezien een gemiddelde van 535,6. Dat is hetzelfde
gemiddelde als in 2017.
De leerlingen van Op Dreef hebben dit jaar een gemiddelde score behaald van 539,4. Gezien
de populatie van onze school betekent dit een beoordeling ‘GOED’.
Een resultaat om heel trots op te zijn. Dat hebben we dan ook met hen en de collega’s
gepast gevierd.

Koningsspelen
Vrijdag 20 april hebben we een fantastische dag van de Koningsspelen gehad. Met sport en
spel rondom de school en op het SDO –veld hebben kinderen, leerkrachten en ouders
genoten van deze leuke dag!
Wij willen dan ook alle ouders bedanken die deze dag geholpen hebben. Zonder deze hulp
hadden we deze dag niet tot zo’n succes kunnen maken!
Commissie Koningsspelen
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Week van het gezond beleid
In de week van 23-26 april hebben we de ‘Week van het Gezond Beleid’ gehad op school.
In alle groepen zijn verschillende thema’s, gerelateerd aan gezondheid, voeding en
beweging, aan bod gekomen.
Bij de afsluiting van de koningsspelen hebben we als school het vignet “De gezonde school”
hiermee weer onder de aandacht gebracht. Hier zijn we als school erg trots op!
Commissie Gezond beleid

Schoolfotograaf
In de bijlage vindt u een informatiebrief van de schoolfotograaf. Deze zal woensdag 23 en
donderdag 24 mei bij ons op school aanwezig zijn.
De lijsten voor het inschrijven van de broertjes/zusjes foto’s hangen vanaf vandaag in de
aula.
De fotograaf zal op vrijdag 25 mei foto’s maken bij Korein.

Kanjerbericht
Twee jaar geleden stond er slecht nieuws in de nieuwsbrief van Op Dreef; onze dochter Sofie
(destijds groep 5) bleek ernstig ziek te zijn.
Nu, twee jaar later kunnen we met trots zeggen dat ze beter is verklaard.
Onze Kanjer is genezen!! Een Kanjerketting (www.kanjerketting.nl) van 7,5 meter is hiervan
het resultaat. Dat hebben we in de klas volop gevierd met spelletjes, Magic Mike en dans!
Juffen en meesters van Op Dreef, bedankt voor jullie extra inzet en aandacht!
Lieve klasgenootjes en ouders van groep 7a, bedankt voor jullie steun en
aanpassingsvermogen! Ook jullie zijn Kanjers, kanjers van klasgenoten!!
Want zo kon school gewoon school blijven.... een wereld zonder witte jassen, medicijnen en
chemo’s!
Dankbare groet, Pieter en Monique v Sprang
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Nieuws uit de groepen:
Nieuws uit de groepen 1/2

We hebben gisteren ons nieuwe thema geopend ‘Naar de camping’. Dit hebben we gedaan
door een campingsituatie uit te spelen in een toneelstukje. De kinderen en de juffen vonden
het erg leuk!
Daarvoor zijn we op zoek naar speeltentjes
of andere spullen voor op de camping die
we binnen kunnen gebruiken in onze
campinghoek.
Heeft u een tentje en/of campingspullen
waar we tot aan de zomervakantie gebruik
van mogen maken, neemt u dan contact op
met Leanne Bataille of Ingrid Somers.

Nieuws uit de groepen 5/6
Na een heerlijk, zonnige vakantie zijn wij, kinderen en leerkrachten weer met nieuwe energie
gestart! Laat nou ook het geval zijn dat het thema van Alles in 1 Energie is.
Een interessant onderwerp waarover veel te leren valt. Wat is nou eigenlijk precies energie?
Wat is elektriciteit en hoe wordt het gemaakt?
Fossiele brandstoffen; welke levert de aarde en is het mogelijk dat de voorraad op
raakt? Vervangende energie bronnen zoals kern- en bio-energie, maar ook zonne- en wind
energie worden allemaal behandeld.
Mogelijk denkt u: daar kan ik ook wat over vertellen vanwege affiniteit door mijn werk, of...
Bij deze bent u dan van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de leerkracht van uw
kind om een afspraak te maken voor het geven van een 'gastles'.
Voorgaande jaren bleek dit extra interessant en boeiend mede dankzij uw expertise over een
van bovenstaande onderwerpen.
We horen het graag!
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Het thema sluiten we af met het uitvoeren van verschillende proefjes in een circuitvorm.
Vanaf eind mei starten de groepen 5 en 6 weer met de Cito-toetsen.
Gaan de kinderen dan op tijd naar bed? 😉

Nieuws uit de groepen 7/8
Groepen 7
In de groepen 7 is het praktisch verkeersexamen prima verlopen, met een succesvol
resultaat. Voor alle geslaagden een dikke proficiat!
En natuurlijk willen we de ouders die hierbij geholpen hebben hartelijk bedanken!
Verder hebben de groepen 7 in de week van 4 juni oudergesprekken.
Via de klassenouders laten de leerkrachten weten op welke dagen in die week de gesprekken
zijn. De intekenlijsten hangen vanaf woe 23 mei in de centrale hal.
Groepen 8
Deze week hebben de kinderen van de groepen 8 de score van de Eindcito gekregen. We zijn
zeer trots op de nette resultaten; daar hebben de kinderen erg hard voor gewerkt! Een
felicitatie is hier zeker op z’n plaats!
Na dit harde werken komt nu een meer ontspannen tijd voor de kinderen van de groepen 8.
Het huiswerk is komen te vervallen. Het enige wat we van de kinderen vragen is om thuis
(ook) te oefenen op de tekst en liedjes van de musical.
Daarnaast zijn we aan het oefenen voor het jaarlijkse peanutbaltoernooi dat op 24 en 25 mei
plaatsvindt bij Rood-Wit. Alle toeschouwers zijn van harte welkom op dit sportieve en
gezellige toernooi.
Tot slot nog een belangrijke datum: Op woensdag 23 mei vieren de juffen van beide groepen
8 hun verjaardagen. We vieren dan de jaarlijkse juffendag.
Groepen 7 en 8
We zijn deze week gestart met het nieuwe thema van Alles-in-1: Mensen.
Hierbij leren de kinderen van alles over samenleven, gezond/ziek zijn en het menselijk
lichaam.
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VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen.
Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van
het AVI-niveau.
Ook deze zomer staan er maar liefst 60 e-books in de VakantieBieb, waarvan meer dan 30
jeugdtitels. De app is te downloaden van 1 juli tot en met 31 augustus. Een lidmaatschap is
niet nodig. Voor verdere informatie kunt u terecht op www.vakantiebieb.nl

Bijlagen:
-

Sjors Sportief
Schoolfotograaf
Flyer Brede School Veldhoven
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