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Teambuildingsdag groepen 8

24 t/m 28
september

Start “Gezonde Week”.

4 oktober

Studiedag (kinderen vrij)

4 oktober

Nieuwsbrief 4

10 oktober

Informatieavond social media

Algemene informatie
Studiedag
In de digitale kalender op de website van BS Op Dreef heeft in eerste instantie een fout
gestaan. Hierin stond vermeld dat de 1ste studiedag op maandag 1 oktober 2018 was
gepland.
Dit is onjuist. De 1ste studiedag valt op donderdag 4 oktober 2018.
Onze excuses voor dit ongemak.
Annemieke Welling, administratie

Informatieavond social media
Zoals al eerder is aangekondigd, organiseren we in het kader van mediawijsheid een
thema-avond op woensdag 10 oktober, van 19.30-21.00 u.
Ook op de introductieavonden in de diverse leerjaren is hier aandacht op gevestigd.
De inhoud van de avond is vooral gericht op het oudere kind in de leerjaren 6, 7 en 8.
In de bijlage treft u de uitnodiging van de avond aan, die hopelijk ook aanleiding geeft tot
het stellen van vragen en verdere dialoog.
Om van te voren zicht te hebben op het aantal personen dat op deze avond aanwezig zal
zijn, vragen wij u om u aan te melden bij de leerkracht(en) van de groep van uw kind.
Wij bevelen deze avond van harte bij u aan.
Voorbereidingscommissie
Dorien Felten, Bart Brom, Trudy Hoogwegt, Annemieke van den Heuvel
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Personele bezetting groep 4a
In de bijlagen is een brief opgenomen voor de ouders van groep 4a.
Deze betreft een kleine wijziging in de personele bezetting vanaf 1 oktober aanstaande.
Trudy Hoogwegt, directie

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2
Kinderboekenweek
Sinds begin van september werken we in de groepen 1-2 aan het thema vriendschap.
We zijn dit thema in de eigen klassen begonnen met het prentenboek “Rikki en zijn
vriendjes”. In alle klassen werd het op een eigen manier geïntroduceerd. Dat kon bv zijn
door een briefje van Konijn Rikki op het digibord, waarna de kinderen het boek moesten
gaan zoeken.
We werken nu rondom dit boek met diverse lessen en taken. In dit thema komen de letters i,
v en b aan bod. Het thema vriendschap komt ook terug in de lessen van Kwink.
De kinderboekenweek, die op woensdag 3 oktober begint, gaat ook over dit onderwerp.
Die wordt bij goed weer met de hele school gezamenlijk geopend.
Het thema wordt afgesloten met een bezoek aan de bibliotheek.
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Groep 3
De kinderen hebben elkaar de afgelopen weken leren kennen en zijn bekend gemaakt met
de groepsregels en –afspraken.
Ook de ouders zijn middels de info avond op de hoogte gebracht van wat er het komend
schooljaar op het programma staat in groep 3.
De week van 24 september staat in het teken van Gezond Gedrag. Hier besteden we dus de
nodige aandacht aan.
In de week van 4 t/m 12 oktober a.s. start de Kinderboekenweek met als thema
“vriendschap”.

Leerkrachten groepen 3

Groep 4
“Waar is het”
De groepen 4 zijn van start gegaan met het thema: “Waar is het?” van Alles in 1.
Nadat we naar plattegronden en onze wijk gekeken hebben ging het vorige week over de
gemeente. We hebben het gehad over de burgemeester en van wie hij/zij hulp krijgt:
brandweer, politie enz.
In groep 4 zijn er enkele ouders die bij de politie werken. Zij vonden het leuk om een
presentatie over de politie te geven.
De kinderen waren erg enthousiast en hadden veel vragen voor onze “eigen agenten”.
Na de uitleg in de klas gingen we naar buiten en konden we ook een echte politiewagen
bekijken en zelfs even kort de sirene horen. We voelden hoe zwaar een kogelvrij vest was om
aan te hebben. Al met al super leuk en interessant om te horen.
Hanneke en Karen heel erg bedankt dat jullie dit wilden doen voor de kinderen.
De kinderen hebben een zeer leerzame ochtend gehad.

Leerkrachten groepen 4
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Groep 6
Muziekles
In groep 6 zijn we gestart met muzieklessen. Deze worden gegeven vanuit Art-4u.
Afgelopen dinsdag hebben we kennisgemaakt met verschillende instrumenten: de klarinet,
de dwarsfluit, de trompet en de trombone.
De kinderen hebben één instrument gekozen. Dit instrument krijgen ze op dinsdag 25-9 in
bruikleen.
De kinderen mogen het instrument mee naar huis nemen zodat er thuis geoefend kan
worden.
Belangrijk is dat ze het instrument elke dinsdag weer mee naar school nemen.

Leerkrachten groepen 6

Groep 5, 6 en 7
Schoolreis
Dinsdag 11 september zijn we met alle groepen 5,6 en 7 naar Toverland geweest. We
hebben een gezellige dag gehad. Het was lekker rustig dus we konden vaak in de attracties.
Er waren verschillende speeltoestellen en de waaghalzen hebben genoten van spannende
achtbanen.
Natuurlijk kon voor een enkeling de waterpret ook niet achterblijven op deze warme dag.
De kinderen hebben deze dag samen afspraken gemaakt over het verloop van de dag.
Ze hebben elkaar goed geholpen.

Leerkrachten groepen 5, 6 en 7
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Groep 8
Na de start van 2 weken met werken in de boeken van Alles Apart zijn we nu bezig met het
Alles-in-1 project ‘Amerika, Australië, Antarctica en de Oceanen’. Ongetwijfeld zult u de
kinderen al samenvattingen of boekjes mee naar huis hebben zien nemen aangezien er al 2
toetsen geweest zijn!
De klassen zijn ook begonnen met het maken van huiswerk. In de groepen 8 krijgen zij elke
dinsdag rekenhuiswerk mee voor de week erna en op donderdag krijgen zij
werkwoordspelling en woordenschat huiswerk mee voor de week erna. In de klassen
proberen wij te stimuleren dat de kinderen dit in hun agenda schrijven en een planning
maken voor het maak-en leerwerk.
Er zijn in de afgelopen weken op de hele school informatieavonden gehouden. Wij hebben
deze avonden als erg prettig ervaren en hebben van u veel positieve reacties mogen
ontvangen!
Op vrijdag 21 september staat de teambuildingsdag voor de groepen 8 op het programma.
Het doel van deze teambuildingsdag is dat de kinderen leren samenwerken met kinderen die
zij minder vaak zien dan hun klasgenootjes. Hierdoor leren zij de kinderen van de andere
groepen 8 door deze dag beter kennen wat van toegevoegde waarde is bij activiteiten die
we gaan doen met alle groepen 8 dit jaar (zoals de musical). Het is de bedoeling dat de
kinderen allemaal op de fiets (met een hesje aan) naar school komen. Deze dag staat in het
teken van Prinsjesdag met allerlei leuke spelletjes voor alle kinderen.

Leerkrachten groepen 8

Bijlagen:
Agenda MR
Uitnodiging informatie-avond Social Media 10 oktober
Brief ouders groep 4a: personele bezetting
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