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Belangrijke data:
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Meivakantie

08 mei

Stripboekenmiddag

15 mei

Grote Rekendag

15 mei

AC-vergadering

16 en 17 mei

Schoolfotograaf

16 mei
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Algemene informatie

Koningsspelen
Vrijdag 12 april hebben de leerlingen, leerkrachten en ouders een fantastische dag van de
Koningsspelen gehad. Met sport en spel rondom de school en op het SDO–veld hebben zij
genoten van deze leuke dag!
Wij willen dan ook alle ouders, verzorgers, opa’s en oma’s bedanken die deze dag geholpen
hebben. Zonder deze hulp hadden we deze dag niet tot zo’n succes kunnen maken!
Commissie Koningsspelen

Week van het gezond beleid
In de week van 8-12 april hebben we de ‘Gezonde week’ gehad op school. In alle groepen is
aandacht besteed aan gezond eten en drinken! Ook het bewegen heeft centraal gestaan
middels beweegtussendoortjes. Samen spelen in de gymzaal of schoolplein of elke dag een
rondje om de school rennen!
In alle groepen zijn verschillende thema’s, gerelateerd aan gezondheid, voeding en
beweging, aan bod gekomen.
Na de koningsspelen hebben we deze week afgesloten met het schoollied en dans.
Commissie Gezond Beleid
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Stripboeken middag
De school organiseert jaarlijks een lees-bevorderende
activiteit. Dit jaar is gekozen voor een stripboekenmiddag.
Als datum is voor dit schooljaar 8 mei geprikt!
Alle leerlingen worden uitgenodigd een stripboek mee te
nemen op 8 mei. De vraag aan ouders om met hun kinderen
in de bibliotheek te kijken naar verschillende stripboeken.
Deze heeft een groot assortiment van verschillende genres
voor alle leeftijdsgroepen.
De beleidsgroep Taal/Lezen

Nieuws uit de groepen
Groepen 1 en 2
Deze week sluiten we het thema ‘Kriebelbeestjes’ af. De kinderen hebben verschillende
creatieve-, reken- en taalactiviteiten gedaan. Daarnaast zijn we naar 2 voorstellingen gaan
kijken.
Op de gang stond een bak met rupseneitjes, rupsen, coconnetjes en vlinders en een bak met
wandelende takken. De kinderen hebben de vlinders buiten vrij gelaten.
De koningsspelen waren ondanks het koude weer goed verlopen. We hebben heerlijk
ontbeten in de klassen. Daarna hebben de kinderen goed hun best gedaan tijdens de
spelletjes. Het was een leuke dag.
Dank voor de ouders die hebben geholpen.

Groepen 3 en 4
Buitenspel
De leerkrachten van de groepen 3 en 4 hebben de buiten-speelregels bekeken en herzien.
We hebben nieuwe materialen besteld en hopen dat deze snel binnen zijn zodat er weer
meer mogelijkheden zijn om gezellig buiten te spelen.
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Lezen
De meivakantie komt er weer aan. Om het leesniveau op peil te houden krijgen de kinderen
vandaag een leesbingo mee. Het zou fijn zijn wanneer u als ouder hiermee aan de slag gaat.

Groepen 4:
Rekenen – tafels
Inmiddels zijn in de groepen 4 de tafels van 2-3-4-5 en 10 aan de orde geweest. Het is nu
belangrijk dat de kinderen deze gaan automatiseren. Wanneer een tafel beheerst wordt kan
een kind dit aan de leerkracht laten horen en kan dit op de tafelkaart afgetekend worden.
Thema techniek
In het kader van het thema techniek, hebben enkele ouders een korte presentatie gegeven.
Hierna konden de kinderen zelf aan de slag met opdrachten met
de Edubot.
De kinderen gingen enthousiast met de challenge aan de slag.
Ze hebben het erg leuk gevonden, ouders bedankt!
Morgen hebben we, zoals eerder genoemd, de excursie naar
vliegbasis Eindhoven gepland staan.
We kijken hier erg naar uit.

Groepen 7 en 8
Gezonde week
In de gezonde week willen we dat leerlingen elkaar kunnen ontmoeten, we hebben de
nadruk gelegd op het samen spelen. Elke groep was aan een kleutergroep gekoppeld. We
zijn oa. samen naar de “grote” gymzaal geweest waar een parcours was uitgezet en hebben
samen buiten gespeeld. Daarnaast heeft elke klas zijn eigen activiteiten gedaan.
Entree-/citotoets
De Entree toets groepen 7 en de Eindcito groep 8 zit erop. Onze leerlingen hebben zich de
afgelopen periode flink ingezet en we zijn trots op ze. Zodra de resultaten bekend zijn
worden de ouderavonden voor de groepen 7 gepland.
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Verkeersexamen
Op 4 april hebben de kinderen van de groepen 7 het theorie gedeelte van het
verkeersexamen bijna allemaal succesvol afgerond.
Maandag 20 mei is het praktische verkeersexamen. We verzoeken u er voor te zorgen dat uw
kind die dag een goed werkende fiets bij zich heeft. Controleer daarom even de bel,
verlichting en de banden. Op vrijdag 19 april krijgt uw kind de route van het examen mee
naar huis.

Pasen
In het kader van Pasen gaan de kinderen van de groepen 7 voorlezen aan de bewoners van
verzorgingstehuis Merefelt.
7A: donderdag 9 mei
7B: dinsdag 11 april

Voeding
Na de meivakantie starten we met het thema “voeding”. Tijdens dit project hebben we een
excursie naar kaasboerderij de Ruurhoeve in Hoogeloon. We zijn op zoek naar enthousiaste
ouders/grootouders die voor vervoer willen zorgen. Via de klassenouder komt een oproep
zodat u zich kunt aanmelden.
Dinsdag 14 mei groep 8B en 8C
Donderdag 16 mei groep 8A
Dinsdag 21 mei groep 7A en 7B

De eerste voorbereidende stappen voor de musical zijn gezet. Het script is gelezen en de
rollen zijn verdeeld. Uw kind krijgt het script in de meivakantie mee naar huis om zijn/haar
rol voor te bereiden. Na de meivakantie starten we met het oefenen.

Schoolvoetbal
Op 10 april hadden wij het schoolvoetbaltoernooi. Het was een gezellig en sportief
evenement. Op Dreef was vertegenwoordigd met een aantal teams. We hebben flink moeten
strijden om in de finale te komen. Het lastigste was een wedstrijd tegen een ander Op Dreef
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team, je strijdt tegen je eigen schoolgenoten. In de finale hebben we met 2-0 gewonnen van
Zeelsterhof. Op woensdag 15 mei spelen we de volgende ronde.
Geschreven door: Daan, Jay, Ryan en Lenn groep 8B

Onveilige verkeerssituaties
Iedere ochtend steken we met een groep ouders en kinderen vanaf de Dorpstraat over naar
de Rapportstraat en vanaf de AH naar de school. We hebben hier al veel gevaarlijke
verkeerssituaties meegemaakt. Hiervan hebben we ook melding gemaakt bij de gemeente
Veldhoven, maar zij reageren hier erg laks op.
Omroep Brabant heeft op dit moment een initiatief lopen dat gevaarlijke verkeerssituaties
gemeld kunnen worden en degene met de meeste stemmen, wordt behandeld.
Zou u ook willen stemmen? Stemmen kan t/m 23 april.

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2977104/Gevaarlijke-verkeerssituatie-in-jouwbuurt-Meld-het-bij-Omroep-Brabant
Namens enkele betrokken ouders, Gineke van Oorschot

Bijlagen:
- Sjors Sportief (soft-honkbal)
- Sjors Sportief (flyer)
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