Nieuwsbrief 17
14 juni 2018

Belangrijke data:
15 en 18 juni

Studiedagen (kinderen vrij)

16 juni

Finale Athletics Movement 14.00 – 17.00 uur (zie nieuwsbrief 14)

19 en 20 juni

kaartverkoop Musical

22 en 25 juni

kaartverkoop Musical

20 juni

Groep 5a “Ontdekfabriek”

20 juni

Kennismakingsmiddag VO groep 8

21 juni

Extra Nieuwsbrief

23 juni

Kidsrun/Kiddyrun

26 juni

juffen-/meesterdag groep 5 en 6

27 juni

MR-vergadering (19.30 uur)

28 juni

Musical gr. 3 t/m 7 (12.30 – 14.00 uur)
Mocht de Musical iets uit lopen, kan het zijn dat de kinderen iets later
op school terug zijn.

28 juni

Musical ouders groep 8 (19.00 uur)

28 juni

Laatste Nieuwsbrief

29 juni

juffendag groep 3 en 4

29 juni

Afsluiting ukelele lessen groepen 7 (Art4U 08.45 uur)

29 juni

Laatste rapport

3 juli

juf- en meesterdag groep 7c

Algemene informatie:
Personele zaken
Naar het einde van het schooljaar …… Informatie schooljaar 2018-2019
Met nog enkele weken te gaan tot het einde van dit schooljaar, staat deze laatste drukke
periode voor het team voornamelijk in het teken van de ‘Cito toetsperiode juni’, het afronden
van de groepsplannen en overdracht met daarbij de laatste rapportage aan de ouders over
de stand van zaken van de leerresultaten en ontwikkeling van uw kind(eren).
Behalve het zorgvuldig afsluiten van het schooljaar, zijn we samen met het team als
vanzelfsprekend ook al enige tijd bezig met de formatievoorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. Ook de MR is in deze voorbereidingen meegenomen en heeft hierin een
adviserende rol gehad.
De informatiebrief voor schooljaar 2018-2019 met daarin opgenomen de speerpunten van
beleid, de bezetting van de leerkrachten in de diverse groepen e.d. ontvangt u volgende
week via een ‘extra’ nieuwsbrief op donderdag 21 juni.
Vooruitlopend daarop - rekening houdend met zorgvuldige afstemming tussen de andere
Veldvestscholen ten aanzien van gelijktijdige verspreiding van personele informatie-,
informeren wij u via deze weg alvast over de onderstaande personele wijzigingen
die m.i.v. schooljaar 2018-2019 op onze school plaatsvinden:
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Jeannette van Empel, Noud Moeskops en Elly Janssen gaan genieten van hun
pensioen;



Danny Blankers heeft een nieuwe baan aanvaard als leerkracht op BS de Troubadour
in Eindhoven;



Mieke Haans maakt gebruik van vrijwillige interne mobiliteit binnen de stichting en
gaat werken op BS St. Lambertus in Vessem;



Dorien Felten komt via mobiliteit vanuit BS De Brembocht ons team versterken in haar
rol als regisseur en leerkracht;



Steffi van de Ven start als leerkracht in een reguliere betrekking na het vervullen van
diverse vervangingen bij de stichting vanuit een zgn. min-max-contract;



Thijs Bakker start als nieuwe leerkracht in een reguliere betrekking nadat hij dit
schooljaar zijn studie met een LIO-stage in groep 7/8 heeft afgerond;



Nanne Dijkmans komt als student in haar afstudeerfase als LIO op onze school.

Als vanzelfsprekend komen we hier in de extra nieuwsbrief van 21 juni nog uitgebreider op
terug en leest u van deze collega’s persoonlijk een woordje in de nieuwsbrief van 28 juni.
Trudy Hoogwegt, Annemieke van den Heuvel.

Afscheid Jeroen Vermeulen
Op donderdag 7 juni jongstleden is Jeroen Vermeulen na een kort ziekbed overleden.
Hij was 20 jaar lang bij Op Dreef voor kinderen, ouders en leerkrachten een bekend en
vertrouwd gezicht. Hij was ruim 15 jaar het ‘maatje’ van onze conciërge André Hendrikx en
mede- verantwoordelijk voor het ophalen van het papier en het assisteren bij allerlei handen spandiensten. Door afnemende gezondheid had Jeroen al in januari afscheid van de
school genomen.
Bij het definitieve afscheid op woensdag 13 juni is hier in diverse woordjes aandacht aan
geschonken.
Onder muzikale begeleiding van de Prins Willem Alexanderband, waar Jeroen zelf als
trommelaar lange tijd deel van had uitgemaakt, is hij op bijzondere wijze herdacht.
Mede namens André Hendrikx, Trudy Hoogwegt

Social media
Via deze weg willen wij u informeren over signalen die ons via ouders en leerkrachten
bereiken over het gebruik van “social media” door de kinderen.
Wij hebben uit deze informatie opgemaakt dat er door kinderen in diverse groepen gebruik
wordt gemaakt van een ‘groepsapp’ en/of een ‘schoolapp’, waarbij berichten en filmpjes
over diverse kinderen met elkaar worden gedeeld.
De aard van de inhoud van sommige berichten is negatief, heeft impact op het welbevinden
van de kinderen en leidt tot een gevoel van onveiligheid.
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De leerkrachten zijn hier alert op en besteden er aandacht aan in gesprekken met hun groep,
ten behoeve van het welbevinden en ter bevordering van een positief groepsklimaat.
Wij achten het van belang dat ook u als ouders hiervan op de hoogte bent en doen daarom
een beroep op uw verantwoordelijkheid om hierin uw eigen kind(eren) te volgen en indien
nodig het gesprek hierover aan te gaan.
Bij vragen, opmerkingen of signalen van uw kant, verzoeken wij u contact op te nemen met
de leerkracht.
Volledigheidshalve ter informatie de onderstaande tekst die in dit kader opgenomen staat in
onze schoolgids:
Van diverse gebeurtenissen en activiteiten van de school worden door de school zelf digitale
foto’s gemaakt.
Indien u niet wilt dat uw kind individueel of in groepsverband wordt gefotografeerd, dan
verzoeken wij u dit op school kenbaar te maken bij het inschrijven van uw kind.
Bij verjaardagen van uw kind op school mag u als ouder geen foto’s of filmopnamen maken.
Het is voor de leerlingen verboden om tijdens de les film- of foto-opnamen te maken.
Het is voor leerlingen en ouders niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van
school gerelateerde situaties op social media te zetten, tenzij uitdrukkelijk toestemming voor
plaatsing is gegeven.
Voor foto’s en beeldopnamen van kinderen die door anderen dan werknemers van de
school, op sociale media worden geplaatst, draagt de school geen verantwoordelijkheid.
Voor uw agenda vermelden we alvast dat in het nieuwe schooljaar een thema-avond
“Social media” gepland staat op wo.10 oktober 2018.
Mede namens het team, Trudy Hoogwegt en Annemieke van den Heuvel.

Herhaalde oproep
Bijgevoegd een herhaalde oproep van de GMR (kandidaatstelling).

Nieuws uit de groepen:
Nieuws van de groepen 5-6
Afronding van het schooljaar
Het einde van het schooljaar komt in zicht. De leerlingen van de groepen 5 en 6 zijn bezig
met het maken van de CITO-toetsen.
In de komende weken sluiten we het thema ‘Energie’ af. Hiervoor hebben we volgende week
twee keer een proefjescircuit, op 19 en 21 juni.
In de laatste schoolweek, is er op dinsdag 3 juli een open podium.
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De kinderen zullen dan diverse presentaties houden die te maken hebben met energie.
Hierbij zijn de ouders vanaf 13.30 uur van harte welkom in de klas.
26 Juni is onze juffen-/meesterdag. Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds vermeld, gaan we
die ochtend naar speeltuin ’Kabouterdorp’.
De kinderen kunnen hier vrij spelen.
In de laatste weken zal er veel afgerond en opgeruimd worden, zodat zowel de kinderen als
ook de leerkrachten na de vakantie weer een goede start kunnen maken.

Nieuws van de groepen 7
Juf-/ meesterdag groep 7c
Beste ouders en leerlingen van groep 7C,
Dinsdag 3 juli vieren wij juf-/ meesterdag in de groep. We starten deze ochtend met het
afscheid nemen van groep 8. Daarna gaan wij met de groep op de fiets naar een andere
locatie waar we onze verjaardag vieren. De kinderen nemen deze dag hun fruit en lunch
gewoon mee naar school en krijgen tussendoor een traktatie.
Juf Leonie is deze dag niet aanwezig in de groep.
We maken er een gezellige dag van!
Freek van Reen en Ingrid Sanders

Ukelele-lessen.
Op vrijdag 29 juni sluiten we met de drie groepen 7 de ukelele-lessen gezamenlijk af.
Om 8.25/8.30 uur vertrekken we met de fiets vanuit school naar Art4U.
Om 8.45 uur zal een uitvoering plaatsvinden in de grote zaal van de muziekschool.
Ouders zijn daar natuurlijk van harte welkom.

Nieuws van de groepen 8.
Kaartjes musical “Niet te filmen”.
De kinderen kunnen op school kaartjes kopen. Deze kosten €2,50 per stuk en de kinderen
kunnen in eerste instantie allemaal max. 4 kaartjes kopen. Als elk kind de kans heeft gehad
om 4 kaartjes te kopen, starten we daarna een 2e ronde verkoop, waarin de overgebleven
kaartjes verdeeld worden over de kinderen die graag meer dan 4 kaartjes willen.
Dinsdag 19 juni en woensdag 20 juni: verkoop kaartjes 1ste ronde
Vrijdag 22 juni en maandag 25 juni: verkoop kaartjes 2de ronde
Wilt u daarvoor uw kind het geld (graag gepast) mee naar school laten nemen?
Deze kaartjes fungeren tevens als consumptiebonnen.
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Zwemmen den Ekkerman.
Een tijdje geleden heeft Belal Khan de tekenwedstrijd van Sjors Creatief gewonnen.
Op woensdag 6 juni j.l. mocht hij samen met al zijn klasgenoten een ochtend zwemmen
bij Den Ekkerman.
De kinderen hebben hier erg van genoten en veel plezier gehad.

Bijlagen:
-

Oproep GMR
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