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Meivakantie

14 en 16 mei

Ouderavonden groep 1/2A en groep 4B

Algemene informatie
Ziek- of afwezigheidsmeldingen
Het komt regelmatig voor dat ouders hun zoon of dochter via het mail adres van de
leerkracht of van de school ziek melden. Deze melding wordt aan het begin van de dag niet
altijd direct gelezen.
Mocht uw kind de school niet kunnen bezoeken wegens ziekte of andere redenen, dan
verzoeken wij u dringend dit telefonisch aan de school door te geven voor 08.30 uur.
Telefoon school: 040-2532834.
Annemieke Welling, administratie

Gezonde week!
In de week van 8 t/m 12 april start de gezonde week! Dan wordt in alle groepen weer
aandacht besteed aan gezond eten en drinken. Ook het bewegen staat weer centraal! In het
kader van het gezond gedrag, ontmoeten leerlingen uit de verschillende leerjaren elkaar ook
om samen beweegactiviteiten uit te voeren. De groepen 1/2 doen gezamenlijk met de
groepen 7/8 deze activiteiten en de groepen 3/4 samen met de groepen 5/6. Deze week
wordt afgesloten met de Koningsspelen, waarbij ook een gezamenlijke afsluiting is.
In week van 25-29 maart zijn de groepen 5 t/m 8 in dit kader al bezig geweest met het
project “Ik eet het beter”. Hier hebben ze kennisgemaakt met verschillende thema’s zoals:
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Groep 5 werkt met het thema 'stapel gezond'
Groep 6 werkt met het thema 'over de tong'
Groep 7 werkt met het thema 'expeditie lekker in je vel'
Groep 8 werkt met het thema 'klassenlunch'
Commissie gezond beleid

Koningsspelen
Naar aanleiding van de brief over de Koningsspelen hebben wij genoeg hulpouders
gevonden die mee willen helpen op vrijdag 12 april 2019. Betreffende ouders krijgen
hierover persoonlijk bericht.
Koningsontbijt
Voor het Koningsontbijt is het de bedoeling dat de kinderen op donderdag 11 april een
bord, bestek en beker (met naam er op) mee naar school nemen. Het ontbijt wordt verzorgd.
Als uw zoon of dochter een voedselallergie heeft, vragen wij u dit te bespreken met de
desbetreffende leerkracht.
Lunch
Geef uw kind alleen een lunchpakket mee. Voor een tussendoortje met drinken wordt
gezorgd.
Kledingvoorschrift
De kinderen gaan flink bewegen, dus het is fijn als u voor sportieve kleding met
sportschoenen zorgt.
Het is leuk als de kinderen die dag gekleed gaan in de kleuren oranje of rood-wit-blauw.
Afsluiting
Om 13.30 uur sluiten we de dag gezamenlijk af met “de Koningsdagdans” op de speelplaats
bij de Achterum. U bent van harte welkom om te komen kijken.
Mochten de Koningsspelen afgelast worden vanwege slecht weer, wordt dit bij aanvang van
de schooldag bekend gemaakt. Het Koningsontbijt gaat altijd door, maar er volgt dan een
alternatief programma, waarbij geen hulp van ouders nodig is.
Werkgroep Koningsspelen
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Nieuws uit de groepen:
Groep 1/2
De oudergesprekken hebben plaatsgevonden. Wij hopen dat u met een fijn gevoel terug kijkt
op dit gesprek. Wij zijn in ieder geval ontzettend trots op de leerlingen.
In de periode tot aan de meivakantie komen de letters l en e aan bod. De leerlingen mogen
materialen meenemen waarin deze letter voorkomt. De l moet voor aan het woord staan en
de e mag ook op andere plaatsen in het woord staan.
Op donderdag 18 april mogen de leerlingen allemaal een hardgekookt ei
meenemen. In de klas wordt hier het spel “eitje tik” mee gespeeld. De
winnaar mag het opnemen tegen de andere winnaars uit de verschillende
kleutergroepen. Op vrijdag 19 april wordt de schoolkampioen bekend
gemaakt en krijgen we allemaal een bezoekje van de paashaas.
Na de meivakantie vindt er een witte week plaats (week zonder thema).
In week 20 starten we met het laatste thema: Nederland.

Groepen 3
Judolessen
We nemen ook dit jaar weer deel aan de ‘binnenschoolse’ judolessen.
Deze worden gegeven door een trainer van de judovereniging tijdens onze gymlessen. Vier
weken lang n.l. op woensdag 10 april, vrijdag 19 april, woensdag 8 mei en vrijdag 17 mei.
Als afsluiting vindt er op vrijdagmiddag 21 juni 2019 van 13.00u-14.00u een eind
”spektakel” plaats in Den Ekkerman.
Meerdere basisschool groepen gaan dan tegelijk judoën onder leiding van twee trainers.
Ouders zijn dan welkom en mogen dit bekijken vanaf de tribune. Leuk om te zien wat
kinderen in een korte tijd leren.

Groepen 4
Alles in 1
De leerlingen zijn inmiddels volop bezig met het thema: “Hoe werkt het?” van Alles in 1.
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Hierbij maken zij kennis met verschillende technische beroepen en wat daarbij komt kijken.
Aanstaande vrijdag komen verschillende ouders die werkzaam zijn bij ASML een
demonstratie geven met verschillende kleine robots. Dit zal zeker enthousiast ontvangen
worden door de leerlingen.
Wij zijn zeer benieuwd en bedanken de ouders bij deze enorm voor hun inzet en initiatief.

Militaire vliegbasis Eindhoven
Op vrijdag 19 april zijn de groepen 4 uitgenodigd op militaire vliegbasis Eindhoven voor een
rondleiding, gegeven door één van de ouders. Ook al zo’n leuk initiatief. Voor het vervoer
zoeken we nog ouders.
Meer informatie hierover volgt via de klassenouder.
Rekenen
Tijdens de rekenlessen zijn de leerlingen volop bezig met verhaaltjes sommen, de klok
(analoog en digitaal) en de tafels. Eind groep 4 moeten de tafels van 1-2-3-4-5 en 10
beheerst worden. Hier kan thuis altijd mee geoefend worden.

Groep 5/6
De groepen 6 zijn binnen het thema Dieren bezig geweest met het maken van een
PowerPoint en hebben deze aan elkaar gepresenteerd.
Veldhoven ZOO
Op woensdag 27 maart hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan Veldhoven ZOO. Hier
hebben ze veel geleerd over de verschillende soorten vogels die er verblijven.
De leerlingen hebben de vogels eten mogen geven. In de grote kooi hebben vogels op de
arm van de leerlingen gezeten. Tevens waren de reptielen en zoogdieren erg bijzonder.

Groepen 7/8
Entreetoets en eindcito
In de week van 8 april starten de leerlingen van de groepen 7 met de entreetoets en op 16
april starten de leerlingen van de groepen 8 met de eindcito.
Wij willen alle leerlingen heel veel succes wensen in deze periode!
4

De bank voor de klas
Op woensdag 27 maart zijn er in de groepen 8 gastlessen verzorgt van ‘de bank voor de
klas’. Hierin kregen de leerlingen uitleg over hoe om te gaan met geld en konden ze vragen
stellen.
Voor veel leerlingen was dit erg leerzaam en tevens vonden zij het erg interessant!
Wij willen via deze weg de gastdocenten nogmaals hartelijk bedanken!

Nieuwe medewerker
Ik ben Tomas, 26 jaar.
Ik ben sinds september 2017 woonachtig bij Severinus (Aangelag).
In januari 2019 ben ik bij Bs Op Dreef gestart met mijn proefperiode
van 1 halve dag per week. Deze proefperiode is onlangs definitief
geworden.
Vanaf volgende week ga ik 2 halve dagen werken.
Wat ik leuk vind hier op school is uiteraard het contact met de kinderen
en de leerkrachten.
Mijn werkzaamheden hier op school zijn o.a. het vouwen en nieten van
boekjes en papier ophalen. Ook help ik André Hendrikx met allerhande klusjes.
Ik heb er enorm veel zin.
Tomas

Bijlagen:
Informatiebrief Eitje tik voor de groepen 1 t/m 4
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