Nieuwsbrief 1
23 augustus 2018

Belangrijke data:
29 augustus

20.00 uur vergadering Activiteitencommissie

03 september

19.30 uur introductie ouderavond gr. 1 en 2

04 september

19.30 uur introductie ouderavond gr. 7

05 september

19.30 uur introductie ouderavond gr. 5

06 september

19.30 uur introductie ouderavond gr. 4

06 september

Nieuwsbrief 2.

10 september

19.30 uur introductie ouderavond gr. 6

11 september

19.30 uur introductie ouderavond gr. 3

12 september

19.30 uur introductie ouderavond gr. 8

Algemene informatie
Start schooljaar
Na een periode van zes weken vakantie zijn we vol goede moed en enthousiasme aan het
nieuwe schooljaar begonnen. In enkele groepen zijn nieuwe collega’s gestart, in weer andere
groepen zijn collega’s gestart in een andere samenstelling.
Voor de vakantie was er nog sprake van een vacature in groep 4. Deze is gelukkig ook
ingevuld. De nieuwe collega, Alice Mertens, stelt zich in deze nieuwsbrief zelf aan u voor.
Voor een enkele collega is de vakantie helaas anders verlopen dan gepland. Van Risonne
Corvers ontvingen we het trieste bericht, dat zij in de vakantie onverwacht afscheid heeft
moeten nemen van haar broer Christian, die tijdens zijn vakantieverblijf in Frankrijk door een
hartstilstand is overleden.
De ouders van de desbetreffende groep zijn hier i.v.m. vervanging uiteraard al eerder over
geïnformeerd.
We gaan er met elkaar weer een succesvol, leerzaam en prettig schooljaar van maken en
wensen alle kinderen, ouders, het team en alle overige betrokkenen hetzelfde toe.
Trudy Hoogwegt

Introductie ouderavonden schooljaar 2018-2019
Graag nodigen wij u uit voor de aanstaande introductieavonden die in onze laatste
nieuwsbrief van vorig schooljaar reeds waren aangekondigd. Het is een eerste kennismaking
met de nieuwe leerkracht(en), U wordt geïnformeerd over diverse onderwerpen waar in het
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desbetreffende leerjaar aandacht aan wordt besteed en belangrijke schoolthematieken
komen aan de orde. Er is uiteraard ook voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het
in gesprek gaan met elkaar.
U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom in de centrale hal voor een kopje koffie of thee.
Wij hopen van harte op een grote opkomst.
Team Op Dreef

Schoolgids
Op de website is de nieuwe schoolgids 2018-2019 geplaatst. Hierin vindt u informatie over
onze uitgangspunten, thematieken van dit schooljaar en diverse praktische informatie. Ook
de vakantieplanning staat hierin vermeld.
Hieronder herhalen we op verzoek nogmaals het vakantierooster 2018-2019 en alle studie
dagen.

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.
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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.

Een nieuw gezicht
Beste ouders,
Mijn naam is Alice Mertens en ik woon in Knegsel.
Ik ben getrouwd met Jeroen en wij hebben 2 jongens van 10 en 12
jaar. De jongste gaat naar groep 7 en de oudste gaat naar de tweede
van het voortgezet onderwijs. Ik lees graag en ga regelmatig lekker
wandelen.
In 2000 ben ik afgestudeerd aan Hogeschool de Kempel en vond ik
een baan bij de Paulusschool in Oirschot (inmiddels is dit Bs De
Plataan). Ik heb hier de afgelopen 18 jaar met veel plezier gewerkt, in
verschillende groepen en ik droeg de laatste jaren de zorg voor de
sociale veiligheid van de kinderen op school.
Dit jaar besloot ik een nieuwe uitdaging aan te gaan en een overstap te maken naar een
nieuwe school en nieuwe stichting. Ik werk 4 dagen in de week als leerkracht in groep 4a.
We gaan er een mooi en leuk schooljaar van maken!
Mocht u nog vragen hebben, dan loop gerust eens binnen.
Tot ziens! Alice Mertens

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2:
Allemaal heel hartelijk welkom kinderen en ouders. We hebben er weer zin in! We hopen dat
alle kinderen weer een leerzaam en gezellig schooljaar tegemoet gaan! Als iets niet duidelijk
is, kom dan gerust even binnen. Na school is er altijd gelegenheid om even wat te vragen.
Alle ouders van de nieuwe kleuters worden in de eerste weken van het schooljaar
uitgenodigd voor een intakegesprek.
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De eerste twee weken hebben we het samen met de kinderen over hoe we fijn samen kunnen
spelen en werken.
Daarna starten we met het thema van de Kinderboekenweek: “Vriendschap”
We hopen u allemaal te ontmoeten bij de infoavond op maandag 3 september.

Groep 7 en 8
Na een zonnige zomervakantie zijn alle groepen met veel zin gestart. Voor de leerlingen van
groep 8 een spannend laatste jaar van hun basisschoolcarrière waarin de eindcito en de
musical een rol gaan spelen.
Voor de groepen 7 staan onder andere het verkeersexamen, seksuele voorlichting en de
entreetoets op het programma. In de loop van het schooljaar wordt u hierover verder
geïnformeerd.
De leerlingen van groep 7 gaan voor het eerst werken met een agenda. De kinderen leren
huiswerk plannen en organiseren. Voor sommige leerlingen zal dit vlot en makkelijk
verlopen. Andere leerlingen vinden dit moeilijk en hebben hier meer sturing bij nodig.
Kijk daarom regelmatig eens met uw kind in de agenda. Staat er iets in? Is dit gebeurd?
Heeft het kind ergens extra hulp bij nodig?
Huiswerk maken en leren werkt het fijnst in een prettige leer/werkomgeving. Zorg dat uw
kind een rustige plek heeft om te leren met zo min mogelijk afleiding.
Samen proberen we ervoor te zorgen dat dit voor een goede overgang richting het VO zorgt.
Om nog een beetje in de vakantiesfeer te blijven, starten we op 3 september met het thema
Amerika, Australië, Antarctica en Oceanen. De kinderen krijgen samenvattingen mee naar
huis die ze kunnen leren. Wekelijks staat er een toets gepland. Deze wordt in de agenda
genoteerd.
Wij wensen alle kinderen een leerzaam schooljaar toe!

Communie en vormsel (voor leerlingen van de groepen 4 en 8)
Ook in het schooljaar 2018-2019 is er gelegenheid om uw kind deel te laten nemen aan de
voorbereiding op de eerste communie en het sacrament van het vormsel.
De communievoorbereiding is voor leerlingen uit groep 4.
De informatieavonden hiervoor zijn op dinsdag 4 september en donderdag 6 september.
De vormselvoorbereiding is voor leerlingen uit groep 8.
De informatieavond hiervoor is op dinsdag 9 oktober.
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Alle informatieavonden zijn in het parochiecentrum aan de Kapelstraat-zuid 18 te
Veldhoven.
Wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt als u naar een van deze avonden wil komen.
Dat kan telefonisch via 040-2532231 of per e-mail via secretariaat@christuskoning.nl
Namens pastoraal team parochie Christus Koning, Kitty Tholen, ambtelijk secretaris

Bijlagen:
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