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Algemene informatie
Personele zaken
Afscheid van Op Dreef : Annelies van der Krieken
Via deze weg laten wij u weten dat collega Annelies van der Krieken heeft besloten haar baan
op BS Op Dreef en dienstverband bij stichting Veldvest te beëindigen.
Zij heeft gereageerd op een ontstane vacature bij BS Dick Bruna. Annelies heeft gemeend
deze kans die nu op haar pad komt, aan te grijpen. Ze ziet hierin, na 16 jaar Op Dreef,
een nieuwe uitdaging en heeft deze baan aanvaard.
Op 1 december start ze op haar nieuwe school.
Uiteraard zijn de ouders van haar groep in een eerder stadium al geïnformeerd over haar
vertrek, alsmede over de invulling van haar leerkrachtrol in groep 1 /2 c.
Aansluitend aan de studiedag van 4 oktober jl. heeft het team uitgebreid aandacht besteed
aan haar aanstaande vertrek.
De laatste werkdag van Annelies op onze school is dinsdag 27 november.
Via deze weg willen we Annelies hartelijk danken voor haar inzet van de afgelopen jaren
voor BS Op Dreef en haar positieve betrokkenheid naar de kinderen.
Wij wensen haar alle goeds en succes in haar nieuwe uitdaging.
Namens het team, Trudy Hoogwegt, directeur.
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Persoonlijk woordje van Annelies
Toen ik hier 16 jaar geleden kwam werken kwam ik terecht in een afgetimmerde binnentuin.
Er was toen nog geen sprake van een MFA.
Ik zal proberen om het beter te omschrijven.
Het was een lokaal dat werd gecreëerd uit gebrek aan ruimte, een lokaal dat bestond uit
ramen geheel omsloten door de gangen. Ik voelde me letterlijk en figuurlijk vanaf de eerste
werkdag als een vis in het water in mijn aquariumklas, want zo noemde ik mijn lokaal.
Iedereen kon mij zien en ik zag ook werkelijk iedereen door de gangen voorbijkomen.
Samen met de kinderen toverde ik het lokaal steeds om in andere sferen…een herfstbos, een
theater inclusief podium, een restaurant, ziekenhuis. Iedere 6 weken weer een ander thema
met andere hoeken waarin de kinderen op ontdekking konden gaan. Ik heb ontzettend leuke
herinneringen aan die tijd. Heerlijk creatief bezig zijn, ontdekkend en uitdagend leren, de
werkelijkheid nabootsen…zalig.
We namen dat schooljaar trouwens afscheid van oud-directeur Dam de Jong en dat deden we
met een musical opgevoerd door alle leerkrachten. Wat hebben we plezier gehad tijdens het
repeteren na school. Het duurde niet lang voordat ik me een echte ‘Opdrèver’ voelde. Ik was
in een warm bad terechtgekomen en heb altijd genoten van de spontaniteit van kleuters,
lieve en betrokken ouders en superfijne collega’s.
Na 16 jaar is het voor mij tijd geworden om eens een kijkje te gaan nemen bij een andere
stichting en een nieuwe uitdaging aan te gaan en daarom ga ik vanaf 1 december werken bij
OBS Dick Bruna in Veldhoven.
Bedankt voor alle fijne jaren en het vertrouwen dat ik van jullie heb gekregen.
Ik zal jullie missen,
Annelies van der Krieken

Informatie avond Overgang Basisonderwijs- Voortgezet Onderwijs
Naar aanleiding van deze ouderavond van 29 oktober jl. ontvangen de ouders van leerlingen
in groep 7 en 8 bij deze nieuwsbrief een brief inzake de oriëntatie op scholen van het VO.
Trudy Hoogwegt

MR-vergadering
Donderdag 8 november (vandaag) is de 2de MR vergadering.
In deze vergadering zal onder andere aan de orde komen:
vaststelling van het jaarverslag 2017-2018, schoolontwikkeling, communicatie, actualiseren
MR-reglement. Mr vergaderingen zijn openbaar. Er kan door de MR gekozen worden voor
een besloten gedeelte. In deze vergadering bent u van harte welkom vanaf 20.00 u.
MR
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Nieuws uit de groepen

Groep 1/2

Herfst
In de groepen zijn wij nog aan het werken rond het thema: Herfst.
Alle activiteiten staan in het teken van dit thema. Bijv: de letter h als letter van de week,
knutseltaakjes, taal en rekenactiviteiten.
Vorige week donderdag hebben we weer een spelletjesmiddag gehad waarbij we veel hulp
hadden van enthousiaste ouders, opa’s, oma’s en zelfs enkele leerlingen van de bovenbouw.
Een aantal ouders hebben voor ons de verteltassen gecontroleerd en vanaf deze week
starten we met het uitlenen van deze tassen. Per groep zijn er 5 verteltassen die per tour
beurt mee naar huis gaan. De kinderen krijgen de tas op vrijdag mee naar huis en brengen
deze de donderdag daarop volgend weer mee naar school terug.
Bedankt voor alle hulp!
En………..vanaf 12 november: Het Sinterklaasjournaal!
Leerkrachten groepen 1/2

Groep 3

Herfstwandeling
Kinderen en ouders kwamen afgelopen vrijdagmiddag enthousiast terug van een
interessante, mooie herfstwandeling in het bos. Wat er verzameld was, werd in de klas
uitgestald en later besproken.
We werken nog eventjes door met het herfst thema, o.a. in de rekenles met een circuit
waarin we getallen splitsen met eikels en kastanjes, bouwen met blokken en sjoelen met
getallen.
Kinderen zijn handelend bezig met rekenen, visueel maken wat ze aan het doen zijn.
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Thema Sinterklaas

Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer aan in ons land.
Sint is dan ook ons volgende thema. We gaan hiermee aan de slag in onze taal / rekenles
maar ook tijdens het spel, knutselen etc.
Vanaf 12 november volgen we elke dag het Sinterklaasjournaal. Dat wordt weer een
gezellige, leerzame tijd.

Op vrijdagmiddag 23 november gaan de groepen 3 gezelschapsspelletjes spelen onder begeleiding
van leerlingen uit groep 8. De kinderen mogen die vrijdagochtend een gezelschapsspel van thuis
meenemen.
Leerkrachten groep 3

Groepen 5 en 6

Project Bouwen
Inmiddels is het project ‘Bouwen’ in de derde week en zijn we volop bezig met bijzondere
bouwwerken. Op 13 november a.s. mogen alle kinderen bij het DAS-hotel in Wintelre gaan
kijken, want het vervoer is voor alle groepen geregeld. Met dank aan de ouders die hierbij
helpen en de gastvrijheid op de bouwplaats natuurlijk!

Sinterklaas
Op zaterdag 17 november kunnen we de Sint weer in ons land verwachten. Ook voor de
kinderen van de groepen 5 en 6 is dit nog altijd een spannende tijd. Speciaal voor deze
leeftijdsgroep is het van belang, het gesprek aan te gaan over wat te doen (en vooral: wat
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niet te doen) als je het geheim van Sinterklaas kent. We willen u als ouders vragen, om hier
samen met ons alert op te zijn, zodat het voor iedereen een leuk feest blijft!

Oudergesprekken
In de week van 19 november vinden de oudergesprekken plaats, nog niet alle ouders hebben
zich hiervoor ingeschreven. Dat kan nog steeds, de lijsten hangen in de centrale hal op het
prikbord.
Wat de blaasbende voor de groepen 6 betreft, zijn de volgende data gewijzigd:
- Dinsdag 13 november zijn er geen muzieklessen.
- Donderdag 20 november zijn de laatste lessen.
- De uitvoering zal plaatsvinden op maandag 26 november. Alle kinderen worden dan om
18.15 uur verwacht in de Rabo-zaal van Art4U in Veldhoven. We hopen jullie allemaal op
deze avond te treffen; we kunnen uit ervaring zeggen dat het écht de moeite waard is om te
komen kijken en luisteren!

Groepen 7 en 8

Werkstuk Moderne geschiedenis
We zijn bezig met het thema Moderne geschiedenis van alles-in-1. De Franse - en de
industriële revolutie komen aan bod, net als de Eerste - en Tweede wereldoorlog.
De leerlingen gaan een werkstuk maken. Daarvoor zijn biebboeken op school aanwezig.
De leerlingen mogen ook zelf informatie printen of (bieb)boeken meenemen.

Analyse B8-toetsen en plan van aanpak
De groepen 8 zijn bezig met de B8-toetsen. Als de toetsen afgerond zijn, maken de
leerkrachten een analyse van de resultaten. Aan de hand daarvan wordt er een plan van
aanpak gemaakt.

Rapportage groep 7
De leerlingen van de groepen 7 krijgen vrijdag 16 november hun rapportage mee naar huis.
In de week van 19 november zijn de oudergesprekken. Er wordt verwacht dat de kinderen
ook aanwezig zijn bij het gesprek, omdat het over zijn/haar ontwikkeling gaat en het kind
weer nieuwe doelen kan stellen voor de komende periode.

Sinterklaas
Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas aan in ons land. Op maandag 19 november gaan
wij in de groepen 7 en 8 lootjes trekken. Het is de bedoeling dat er een surprise geknutseld
wordt, die ter waarde van 3 euro gevuld wordt.
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Bijlagen:
-

Brief ouders groep 7 en 8

-

Informatieavond Bedplassen (GGD)

-

Flyer Art4U, groepen 6
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