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Algemene informatie
KERSTFEEST
Ik wou dat als het kerstfeest werd,
de mensen, groot en klein,
de mensen overal vandaan,
de mensen bruin of wit of zwart
of wat ze ook maar zijn,
rondom één kerstboom zouden
staan
met alle kaarsen aan.
Ze hoefden niet te zingen,
dat is zo gauw gedaan;
maar wel moesten ze knikken,
ja knikken met hun hoofd,
alsof elk mens de ander
voor altijd iets belooft.
Alleen naar klokken luisteren,
stil luisteren, hand in hand
en wat ze daaruit hoorden
vertellen in hun land.
En wat de klokken zeiden
dat gold voor iedereen,
dat zong over de wereld
door al het andere heen.
(Mies Bouhuys)

Directie en team van BS Op Dreef wensen alle leerlingen en ouders
een prettige Kerst, een fijne kerstvakantie en een goede start voor 2019.
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Mooie momenten………
We kunnen ons voorstellen dat in deze feestelijke en stemmige periode er vele momenten
zijn die het vastleggen waard zijn. Hierover zijn ook door diverse ouders vragen gesteld.
Aan het begin van het schooljaar is aangegeven dat de school in het kader van de wet
Algemene Verordening Gegevensbescherming het maken van foto’s en filmmateriaal niet
toestaat. Dit was destijds zo scherp geformuleerd, omdat de richtlijnen hiervoor door een
bovenschoolse werkgroep nog moesten worden vastgesteld. Inmiddels liggen die richtlijnen
vast. Dat betekent dat er voor het maken van beeldmateriaal een verruiming mogelijk is
gemaakt. Dit betekent het volgende:
- Ouders geven bij aanmelding toestemming over het al dan niet delen van beeldmateriaal
(foto’s, film) van een kind. Ze vullen hiervoor een uitgebreid document in, wat ze zelf
jaarlijks controleren. Leerkrachten zijn op de hoogte van de toestemming voor alle leerlingen
van de eigen groep.
- Van diverse gebeurtenissen en activiteiten van de school worden digitale foto’s gemaakt.
Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat er geen portretfoto’s worden gepubliceerd.
Bij uitzonderingen hierop (bv. bij het plaatsen van foto’s in de schoolgids) wordt expliciet
aan ouders via een daarvoor bestemd formulier toestemming gevraagd.
- Ouders mogen zelf wel foto’s van hun eigen kind maken, maar geen filmopnamen.
Het is voor ouders echter niet toegestaan om foto-, film- en/of geluidsopnamen van school
gerelateerde situaties op sociale media te zetten, tenzij uitdrukkelijk toestemming voor
plaatsing is gegeven.
Voor foto’s en beeldopnamen van kinderen die door anderen dan werknemers van school op
sociale media worden geplaatst, draagt de school geen verantwoordelijkheid.

Informatie aan ouders van groep 4b en groep 7a
Separaat van deze nieuwsbrief ontvangen de ouders van de groepen 4b en 7a een brief over
de invulling van de vervanging na de kerstvakantie.
Trudy Hoogwegt

Nieuws uit de groepen
Groep 1en 2
De kinderen en leerkrachten willen jullie alvast bedanken voor alle lekkere hapjes die wij
vanavond gaan eten.
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Na het vele knutselen, knippen en plakken met Sint en kerst, gaan we na de vakantie weer
aan de slag met de ontwikkelingsmaterialen uit de kast.
Ook hebben we nieuwe tablets in de klas, waar we leuke en leerzame spelletjes op kunnen
spelen.
Wij hopen iedereen weer lekker uitgerust terug te zien in het nieuwe jaar!

Groep 3 en 4
De kinderen hebben hard gewerkt de afgelopen periode en zijn toe aan een
welverdiende vakantie. Alle kinderen krijgen voor de kerstvakantie een
leesbingo mee naar huis, dit om het lezen te stimuleren. Als in de week na de
kerstvakantie de volle leesbingokaart mee terug genomen wordt dan krijgen de
kinderen een verrassing van de juf. Lekker (samen) lezen dus!
Afgelopen woensdag hebben de kinderen mooie kerststukjes gemaakt. Hierbij
hebben we veel hulp gekregen van ouders. Nogmaals dank daarvoor!
Via deze weg willen we ook alvast alle ouders bedanken voor de lekkere hapjes die we
vanavond samen gaan eten.

Groep 5 en 6
Museum bezoek.
13 december hebben wij met de kinderen van de groepen 5 en 6 een bezoek gebracht aan
het Natuurmuseum Brabant in Tilburg.
Het is een museum waar de kinderen actief bezig kunnen zijn. Bij de tentoonstelling zijn
diverse activiteiten mogelijk: via knopjes, middels opdrachten of extra weetjes.
Zo konden de kinderen mammoetjagen en "vuur maken" in IJstijd of zelf een
“wolventattoo” zetten in De Ware Wolf.
Het bezoek sluit goed aan bij het eerste gedeelte van het thema Alles-in-1,
waarmee we op 10 december gestart zijn, nl. de prehistorie.
Natuurlijk kon dit bezoek alleen plaats vinden dankzij de inzet en hulp van
ouders die voor het vervoer en de begeleiding van de groepjes in het museum zorgden.
Dank u wel !!!

Schaatsen.
De groepen 5 en 6 hebben genoten van het schaatsen! Ook in de
kerstvakantie kan er nog geschaatst worden.
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Kerstvakantie.
In de klassen met de prachtige kerststukjes komen we steeds meer in de kerstsfeer,
daarnaast wordt er nog flink geoefend met de leerstof. De spellingsregels, de tafels, het
technisch en begrijpend lezen…..
Wij vragen u om de tafeltjes met de kinderen te blijven oefenen. Ook in de vakantie!
De tafeltjestoets.
17 januari hebben we de volgende tafeltjestoets gepland:
Groepen 5: tafels 2 t/m 9, in 10 minuten, maximaal 5 fouten.
Groepen 6: tafels 2 t/m 9, in 8 minuten, maximaal 5 fouten.
De herhalingstoets is op 31 januari.
Muzieklessen.
Op woensdag 9 januari starten we met de ukelele lessen onder begeleiding van de
muziekschool. De kinderen maken daarbij gebruik van de instrumenten van de
muziekschool. Hier wordt u verder nog over geïnformeerd.
De leerkrachten van groepen 5 en 6.

Groep 7 en 8
Het schoolschaatsen was weer zeer geslaagd. We willen EchtVeldhovenz bedanken voor de
gastvrijheid en hopelijk mogen we volgend jaar weer komen.
Na de vakantie starten we met het nieuwe Alles-in-1 project met als thema Milieu en
Kringloop.
Na lekker uitgerust te zijn gaan de groepen 8 de proefcito’s maken op 8, 9 en 10 januari,
zoals al vermeld stond in de vorige Nieuwsbrief.
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De groepen 7 starten vanaf 14 januari met LVS M-Citotoetsen. Alle kinderen hebben in hun
agenda genoteerd op welke dag welke toets gemaakt wordt. U kunt dit dus in de agenda van
uw kind zien. Wilt u a.u.b. rekening houden met deze data en indien mogelijk geen
buitenschoolse afspraken (tandarts, ortho en dergelijke) inplannen.
Leerkrachten van groepen 7 en 8

Nieuws uit de gymzaal
Het vragenuurtje van het Centrum voor Bewustzijn en Bewegen
Het Centrum voor Bewustzijn en Bewegen komt vanaf 23 januari met een wekelijks
vragenuurtje naar basisschool Op Dreef, op woensdagochtend van 08.00 tot 08.30 uur.
Tijdens dit vragenuurtje kunt u bij ons terecht met uw vragen over de motorische
ontwikkeling van uw kind. Denk hierbij aan schrijven, hinkelen, springen, lopen, kruipen,
huppelen en klimmen. Wij staan u graag te woord met onze expertise. U kunt langskomen
wanneer u denkt dat er een probleem is, maar uiteraard ook voor algemene vragen over de
motorische ontwikkeling.
Met de insteek: “Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen tempo” kijken wij
hoe we kinderen extra handvatten kunnen meegeven om zich verder te kunnen ontwikkelen.
Basisschool Op Dreef is begonnen met de MQ-schooltest af te nemen bij haar leerlingen,
waarbij een therapeut van onze praktijk komt meehelpen. Hieruit kunnen contact momenten
met u ontstaan. Wanneer aanvullende informatie met betrekking tot de motorische
ontwikkeling van uw kind, ons nuttig lijkt, zal de MQ Schooltest uitgebreid worden met de
Movement ABC test. Hierdoor kunnen eventuele knelpunten specifieker benaderd worden en
kan er een juist behandelplan gemaakt worden.
Onder schooltijd mogen wij bij basisschool Op Dreef onze diensten aanbieden. Wanneer we
overgaan tot behandelen met uw akkoord, wordt dit vergoed uit het basispakket van uw
zorgverzekering.
Wanneer u meer informatie wilt of vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op via:
Tel. 040 2540916, of mail naar contact@cesarveldhoven.nl of loop even langs tijdens het
vragenuurtje op woensdagochtend bij basisschool Op Dreef.
Met vriendelijke groet,
Peter Redegeld, oefentherapeut Cesar
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Bijlagen:
-

Flyer Brede School periode 3
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