Nieuwsbrief 19
28 juni 2018

Belangrijke data:
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

13 t/m 18 augustus Zwem 4-daagse Zwembad d’n Ekkerman

Algemene informatie
Onderstaande data zijn alvast voor uw agenda. De volledige jaarkalender staat binnenkort op
onze website.

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie

15-10-‘18 t/m 19-10-‘18

Kerstvakantie

24-12-‘18 t/m 04-01-‘19

Voorjaarsvakantie

04-03-’19 t/m 08-03-‘19

Tweede Paasdag

22-04-‘19

Koningsdag

27-04-‘19

Meivakantie

22-04-’19 t/m 03-05-‘19

Hemelvaart

30-05-’19 t/m 31-05-‘19

2de Pinksterdag

10-06-‘19

Zomervakantie

08-07-’19 t/m 16-08-‘19

Studiedagen
04-10-2018 (donderdag)
21-01-2019 (maandag)
20-02-2019 (woensdag)
18-06-2019 (dinsdag)
05-07-2019 (vrijdag)
Deze laatste studiedag (05-07-2019) is een zgn. ‘calamiteitendag’. Indien in de loop van het
schooljaar gebruik moet worden gemaakt van een extra vrije dag i.v.m. een calamiteit, dan
vervalt deze laatste vrije dag van het schooljaar en is het een gewone lesdag voor leerlingen.
Er wordt tijdig met de ouders gecommuniceerd of deze dag komt te vervallen.

Extra vrije dagen / uren
06-12-2018 (woensdag): leerlingen worden om 10.30 u. op school verwacht.
07-06-2019 (vrijdag):

vrije dag voor de leerlingen.
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Introductie ouderavonden schooljaar 2018-2019
03-09-2018 (maandag)

groepen 1 en 2

04-09-2018 (dinsdag)

groepen 7

05-09-2018 (woensdag)

groepen 5

06-09-2018 (donderdag)

groepen 4

10-09-2018 (maandag)

groepen 6

11-09-2018 (dinsdag)

groepen 3

12-09-2018 (woensdag)

groepen 8

Aanvangstijd voor alle avonden:19.30 uur.

Analyse Oudertevredenheidsonderzoek
In de bijlage treft u de analyse aan van de oudertevredenheidspeiling van afgelopen april.
U heeft daar in het kort al kennis van kunnen nemen in de brief over het formatieplan, die
vorige week met de extra nieuwsbrief is meegestuurd.
Deze analyse is gisteren tijdens de MR-vergadering nog aan de orde geweest en de
oudergeleding heeft aangegeven het zinvol te vinden om de uitgebreidere versie van deze
peiling ook aan alle ouders te verstrekken.

Personeel
Invulling vervanging en vacature
In het formatieplan is aangegeven dat de vervanging voor het zwangerschapsverlof van
Marleen Hoefnagels in groep 6B nog nader moest worden ingevuld. Inmiddels is duidelijk dat
Astrid van Lieshout deze vervanging gaat verzorgen. Zij stelt zichzelf in deze brief nader aan
u voor.
Voor de invulling van de vacature in groep 4A zijn nog gesprekken gaande en is dus op dit
moment geen naam bekend.

Wij nemen afscheid van Op Dreef…
Mieke Haans
Nieuwe uitdaging
Tja, daar zit ik dan achter de pc met de opdracht een stukje te schrijven over mijn vertrek bij
Op Dreef. Nu wordt het ineens wel heel definitief…
Een paar weken geleden ging het balletje aan het rollen, nadat ik voor mezelf had besloten
toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Deze denk ik gevonden te hebben in groep 1/2 op
basisschool St Lambertus in Vessem, ook een Veldvestschool. Ik heb er heel veel zin in om
daar aan de slag te gaan!
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Exact 20 jaar geleden kwam ik vanaf de PABO bij Op Dreef terecht als fulltime leerkracht van
groep 4. In de jaren die volgden heb ik in meerdere groepen gestaan, maar mijn hart bleek
toch echt bij het jonge kind te liggen. Nadat ik ondertussen zelf 3 kinderen kreeg, ben ik
parttime gaan werken en dat heb ik tot op de dag van vandaag altijd met veel plezier
gedaan!!
Wat heb ik een mooie tijd gehad bij Op Dreef! Dit jaar voor het eerst een kindje van een oudleerling in de klas. Hoe leuk is dat!
Wat overblijft zijn geweldig fijne herinneringen aan alle lieve kinderen, ouders en uiteraard
ook aan alles wat ik heb meegemaakt met mijn fantastische collega’s.
Een Opdrèver ben je niet voor even,
Dat ben je voor het leven!!!
Iedereen bedankt voor alles!!
We komen elkaar vast nog wel eens tegen,
Lieve groet, Mieke Haans

----------------------------------------------------------------------Paulien van Barschot
Lieve Opdrèvers
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan……
De tijd van komen, kan ik me nog goed herinneren.
Als 19-jarige student kwam ik stage lopen bij Op Dreef.
Eerst bij de kleuters, daarna in groep 4 en uiteindelijk heb ik mijn LIO-stage gelopen in
groep 5.
Vanaf dag één voelde ik me hier thuis en heb ik alle ruimte gekregen om mijzelf te
ontwikkelen.
Ik was dan ook erg blij verrast dat er ook na het behalen van mijn diploma nog een plekje
voor mij was binnen het team van Op Dreef.
Sindsdien zijn er tien jaar voorbij gevlogen, waarin ik heb genoten van mooie momenten in
verschillende leerjaren. Het dansen tijdens de opening van de Kinderboekenweek en de
Koningsspelen en niet te vergeten de carnavalsviering waren momenten waar ik, samen met
mijn klas, extra naartoe leefde! Gelukkig heeft groep 4 dit jaar nog een beker kunnen
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bemachtigen tijdens de carnavalsoptocht, dus kan ik met een opgeheven hoofd afscheid
nemen van Op Dreef.
Een afscheid dat, na tien geweldig fijne jaren, ook echt wel twee kanten heeft. Een mooie
nieuwe uitdaging op VSO De Korenaer, waar ik erg naar uitkijk en waar ik hoop weer veel
nieuwe dingen te mogen leren. Maar ook het achterlaten van deze vertrouwde school, die
een heel speciaal plekje heeft gekregen in mijn hart.
Bedankt voor alles; alle helpende handen die altijd klaarstonden, de prettige contacten en
bovenal het vertrouwen dat ik van jullie als ouders heb gekregen!
We gaan elkaar zeker nog zien in Veldhoven-Dorp.
Groeten, Paulien van Barschot

----------------------------------------------------------------------Elly Janssen
Ik, Elly Jansen, ga stoppen met werken.
In november 1992 toen mijn zoon 4 jaar werd, startte ik op de Op Dreef; eerst als moeder en
vrijwilliger en sinds mei 2005 als werknemer op de administratie.
Ik wil nu baas worden over mijn eigen tijd; vrijwilligerswerk gaan doen, gaan wandelen als
het mooi weer is of op vakantie wanneer het ons uitkomt.
Het ga u goed en help elkaar en de school om er iets moois en leerzaams van te maken.
Met vriendelijke groet, Elly Janssen

_______________________________________________________________________________
Noud Moeskops
Beste ouders,
Met ingang van de zomervakantie ga ik genieten van mijn pensioen. Ik heb 44 mooie
dienstjaren op verschillende Veldhovense scholen mogen werken in verschillende rollen. In
1974 begon ik indertijd aan 'lagere school' Op Dreef. De hr. Theo van de Ven was toen nog
directeur. Later ging ik als leerkracht verder op b.s. De Berckacker. Daarna werkte ik als
directeur op bs. de Heiacker en bs. Cobbeek. Vele leerlingen heb ik mogen begeleiden en
daar heb ik mooie herinneringen aan.
Ik groet u allen en misschien tot ziens, Noud Moeskops

-----------------------------------------------------------------------
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Jeannette van Empel
Beste ouders,
Na vele jaren met veel plezier als kleuterjuf gewerkt te hebben is het nu tijd om samen met
mijn man te gaan genieten van ons (pré)pensioen.
Mede dankzij mijn lieve collega’s heb ik de laatste 9 jaar een geweldig fijne tijd gehad bij
ons op school.
Ik wil alle ouders bedanken voor het vertrouwen, de fijne gesprekken en de goede
samenwerking!
En natuurlijk bedank ik ook al die leuke, lieve, enthousiaste en spontane kinderen die bij mij
in de klas hebben gezeten. Ik heb van jullie genoten!
Bedankt allemaal, ik ga jullie missen!
Veel liefs, Jeannette van Empel

--------------------------------------------------------------------

Wij stellen ons graag persoonlijk aan u voor…
Dorien Felten
Beste ouders,
Mijn naam is Dorien Felten en ik stel mij graag in het kort aan u voor.
Vanaf 1987 woon ik, samen met mijn man, in Veldhoven. In datzelfde jaar startte ik als
leerkracht op basisschool de Berckacker. Daar heb ik ruim 20 jaar gewerkt als leerkracht in
de midden- en bovenbouw en deed ik als bouwcoördinator ervaring op met
managementtaken. Ondertussen werd ik moeder van 2 kinderen en volgde ik een
Masteropleiding Coachen en Innoveren aan de Fontys vanuit Stichting Veldvest.
In 2008 ben ik op basisschool de Brembocht gaan werken in het directieteam in de rol van
regisseur en leerkracht. Dit heb ik, tot op heden, met veel plezier gedaan.
Een professional blijft zich ontwikkelen en dat geldt ook voor mij. Vandaar dat ik een nieuwe
uitdaging aanga op basisschool Op Dreef.
Elk kind heeft zijn eigen kwaliteiten en heeft recht op een topschool. Ik kijk ernaar uit om
samen met mijn collega’s te werken aan inspirerend en motiverend onderwijs zodat ieder
kind zich optimaal kan ontwikkelen op didactisch en pedagogisch gebied.
Vriendelijke groet, Dorien Felten

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Thijs Bakker
Hallo allemaal!
Mijn naam is Thijs Bakker. Ik ben 21 jaar en ik woon in Bladel.
Met ingang van komend schooljaar begin ik met werken binnen de
stichting ‘Veldvest’ op basisschool Op Dreef in Veldhoven. Aangezien ik dit
schooljaar begin als leerkracht, is dit iets waar ik tijdens mijn opleiding
enorm naar uitgekeken heb. Dit omdat ik het fantastisch vind om met
kinderen te werken en hen, samen met u en de rest van het team, voor te
bereiden op de jaren na de basisschool.
Wat u verder over mij moet weten is dat ik iemand ben die gezelligheid
enorm belangrijk vind. Dit geldt dus ook voor de sfeer in de klas! Ook heb ik een aantal
hobby’s. Zo voetbal ik bij de selectie van V.V. Hoogeloon en vind ik het heel erg leuk om
muziek te maken! Wanneer er komend schooljaar vragen zijn voor mij, staat mijn deur voor
iedereen open!
Groetjes en tot komend schooljaar, Thijs Bakker

-------------------------------------------------------------------Steffi van de Ven
Beste ouders en kinderen van Basisschool Op Dreef,
Wat was ik enthousiast toen ik hoorde dat ik volgend schooljaar fulltime op bassischool Op
Dreef mag komen werken.
Ik ben inmiddels vier jaar met veel plezier aan het vervangen in het basisonderwijs en
droomde van een eigen groep. Een groep waarin kinderen zich emotioneel vrij voelen, waar
ze zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau en waar een open communicatie
vanzelfsprekend is. Wat leuk dat deze droom nu uitkomt.
Mijn naam is Steffi van de Ven. Ik woon in Eersel waar ik tevens geboren ben. Ik ben
afgestudeerd aan Hogeschool de Kempel. Hierna ben ik werkzaam geweest bij
onderwijsstichting SKOzoK en nu Veldvest. Ik heb voor dit beroep gekozen omdat ik graag
kinderen wil begeleiden in hun leerproces om deel te nemen aan onze samenleving.
Hierbij vind ik normen en waarden, behulpzaamheid en een goede communicatie erg
belangrijk. Mijn hart ligt bij het jonge kind. Hun enthousiasme en eerlijkheid kan ik erg
waarderen. Ik kijk uit naar onze samenwerking en zie u en de kinderen graag na de
zomervakantie.
Groeten, Steffi van de Ven

_______________________________________________________________________
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Nanne Dijkmans
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Nanne Dijkmans. Ik ben 22 jaar oud en woon in Bergeijk. Komend schooljaar
hoop ik mijn studie aan pabo Hogeschool de Kempel te Helmond af te ronden. Hier hoort
een afstudeerstage en onderzoek bij. Ik heb gekozen voor het jonge kind, wat betekent dat
ik vooral in de onderbouw actief ga zijn. Mijn vaste stageklas zal groep 1/2D zijn, waar ik ga
samenwerken met juf Perla en juf Wilma. Ik ben er doorgaans op maandag en dinsdag, maar
gedurende het jaar ook hele weken.
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met zang en theater. Ik maak graag muziek samen met
andere en ik hou van voorlezen.
Toch ben ik een niet helemaal ‘nieuw’ gezicht. Vorig schooljaar (2016-2017) heb ik namelijk
al stage mogen lopen op basisschool Op Dreef.
Ik ga er samen met alle leerkrachten en leerlingen een hele fijne tijd van maken.
Mocht u nog vragen hebben, spreek me gerust aan!
Tot snel! Nanne Dijkmans
------------------------------------------------------------------------------

Astrid van Lieshout
Beste leerlingen en ouders,
Mijn naam is Astrid van Lieshout. Ik ben 25 jaar en ik woon in Hapert. In mijn
vrije tijd geef ik turntraining, voetbal ik graag en ga ik er op uit om leuke
dingen te doen met vriendinnen of familie. Afgelopen juni heb ik mijn diploma
behaald. Dat betekent een nieuwe start op een nieuwe school. Het komende
schooljaar start ik op basisschool Op Dreef in de vervanging in groep 6.
Ik wil ervoor zorgen dat kinderen een fijne basisschoolperiode hebben.
Ik kijk er erg naar uit om er samen met de kinderen een fijne, gezellige en
leerzame tijd van te maken.
Geniet van de welverdiende zomervakantie! Astrid van Lieshout

__________________________________________________________________________________
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Nieuws uit de groepen:
Nieuws uit de groepen 7 en 8:
Groep 7C:
Maandagmiddag 2 juli gaat groep 7C als extra uitstapje Bowlen. Het is fijn als de kinderen
dan met de fiets naar school komen!
Dinsdag 3 juli vieren we Meester/jufdag. Hierover stond info in een eerdere nieuwsbrief.
De kinderen hebben deze dag ook hun fiets nodig!
Groepen 8:
We zijn gestart met de afscheidsweek van de groepen 8. We hebben er allemaal veel zin in.
We gaan nog een paar leuke dagen tegemoet. Daarna kunnen de leerlingen van groep 8 gaan
genieten van een welverdiende vakantie! We wensen ze alvast veel plezier en succes op het
Voortgezet Onderwijs toe.

Gevonden voorwerpen:
Ook in de afgelopen periode zijn er weer diverse voorwerpen en
kledingstukken op school blijven liggen.
Deze worden, zoals u weet, onder de kapstok in een grote kist
bewaard.
Mocht u iets van uw zoon en/of dochter missen, kunt u tot vrijdag 6 juli hiervoor bij ons
terecht. Hierna zullen de diverse kledingstukken en andere artikelen geschonken worden aan
een goed doel.
Administratie en conciërge

----------------------------------------------------------

Het team van Basisschool Op Dreef wenst ouders en leerlingen een
hele fijne en welverdiende vakantie toe.
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Bijlagen:
-

Analyse oudertevredenheidsonderzoek

-

Info 35ste keer Zwem4daagse Zwembad d’n Ekkerman
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