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Belangrijke data:
21 mei

Juffendag groepen 1 en 2

22 mei

Meester- en Juffendag groepen 8

30 en 31 mei

Hemelvaart (kinderen vrij)

06 juni

Nieuwsbrief 18

07 juni

Vrije dag voor de kinderen

10 juni

2de Pinksterdag (kinderen vrij)

11 juni

Modeshow groepen 5/6

12 juni

Peanutbal toernooi groepen 8

Eind mei

Start E-toetsen Cito

04 juli

Laatste schooldag

Algemene informatie
Op de hoogte zijn...........
In het kader van zorgvuldige informatievoorziening aan ouders is het voor de school van
belang om op de hoogte te zijn van die persoonlijke omstandigheden die de wijze waarop
informatie aan ouders wordt verstrekt beïnvloedt. Met name wanneer er sprake is van
gescheiden ouders is het belangrijk om op de hoogte te zijn van hoe het gezag onderling is
geregeld en bij wie verantwoordelijkheden liggen.
In de afgelopen periode waarin oudergesprekken hebben plaatsgevonden kwam het wel eens
voor dat, in het geval er sprake was van een scheiding, niet concreet duidelijk was hoe het
gezag en de omgangsvorm waren geregeld. In die gevallen hebben we de afspraken al door
ouders vast laten leggen in een zogeheten scheidingsprotocol.
Om te beschikken over de meest actuele informatie, in het geval er sprake is van een
scheiding, verzoeken wij u om dit scheidingsprotocol bij Annemieke Welling, administratief
medewerker, op te halen en volledig in te vullen. Dit levert u dan weer bij haar in. Zij zal
deze gegevens in ons leerlingvolgsysteem verwerken, zodat ook de leerkrachten op de
hoogte zijn van de onderlinge afspraken en regelingen.
Mocht u meer informatie zoeken over hoe de school in dit verband met
informatievoorziening omgaat, dan kunt u hiervoor onze schoolgids raadplegen. Deze treft u
aan op onze website.
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Cito-Eindtoets
In de week van 15 april is door de leerlingen van de groepen 8 de Cito eindtoets gemaakt.
Op woensdag 8 mei hebben alle scholen daarvan de uitslag ontvangen en zijn alle leerlingen
en ouders hierover geïnformeerd.
Iedere leerling krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550.
Onder andere op basis daarvan krijgen de leerlingen het best passend brugklastype
geadviseerd. Leerkrachten nemen ook de ontwikkeling van de leerlingen van alle voorgaande
jaren in dat advies mee.
Dit jaar behaalden de leerlingen landelijk gezien een gemiddelde van 535,7. Dat is nagenoeg
hetzelfde gemiddelde als in 2018.
De leerlingen van Op Dreef hebben dit jaar een gemiddelde score behaald van 540,3.
Gezien de populatie van onze school betekent dit voor het tweede jaar op rij de beoordeling
‘GOED’.
Een resultaat om heel trots op te zijn. Dat hebben we dan ook met de leerlingen en de
collega’s gepast gevierd.
Trudy Hoogwegt, directie

Stripboekenmiddag
De stripboekenmiddag was een succes. De leerlingen hebben kennis gemaakt met
verschillende strips en zijn ondertussen bezig geweest met een verwerkingsactiviteit. De
leerlingen zijn deze weken zelf bezig een strip te ontwerpen. Deze strips worden in de week
van 3 juni verspreid door de school opgehangen en te bewonderen.
Namens de beleidsgroep Taal/Lezen

Op Dreef "Uit verhouding"
Bij de opening van de Grote Rekendag zagen we de diverse mannequins voorbijkomen in het
thema "Uit verhouding", zoals een heel grote ijsco en een piepkleine verrekijker. Hierna zijn
de kinderen in groepjes praktisch aan de slag gegaan met allerlei opdrachten rondom meten
en wegen. Enkele reacties van de kinderen waren: Dit is leuk! Is dit rekenen? Dit wil ik zo wel
vaker! Er is goed samengewerkt om tot oplossingen te komen.
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De groepen 7 en 8 hadden als huiswerk voor de meivakantie de opdracht gekregen om een
foto "uit verhouding "te maken. Wat een bijzondere en creatieve foto's zijn er ingestuurd!
Van deze inzendingen hebben we een diashow gemaakt. De bedoeling was om deze in de
bovenbouw te laten zien, maar omdat de foto’s zo leuk waren hebben we deze naar alle
groepen doorgestuurd. Een compliment voor de kinderen uit de groepen 7 en 8!
We kijken terug op een geslaagde en leerzame rekendag!
Namens de beleidsgroep Rekenen

Gevonden voorwerpen
De kist met gevonden voorwerpen, kleding en tassen is weer erg vol.
Loopt u eens binnen om te kijken of er iets van uw zoon of dochter bij ligt?
De kleinere voorwerpen (sieraden, sleutels) worden in een bakje achter de balie bewaard.
Annemieke Welling, administratie

Nieuws uit de groepen
Groepen 3
Het weer zat weliswaar niet mee in de meivakantie, maar aan de verhalen van de kinderen te
horen hebben ze het allemaal heel fijn gehad. De leesbingo’s “stromen” weer binnen, wat
betekent dat iedereen lekker is blijven lezen.
In deze laatste periode van dit schooljaar staan nog allerlei activiteiten op het programma,
zoals het schoolreisje op 14 juni, de juffendag op 25 juni, de poetsmiddag/avond op 26 juni
(moment nog nader te bepalen) en voor een aantal kinderen nog een oudergesprek in de
week van 17 en 24 juni voordat de rapportage meegegeven wordt.
Informatie over dit alles volgt uiteraard nog.

3

Groepen 5 – 6
Vóór de vakantie is het thema 'Dieren' afgesloten. De kinderen van de groepen 6 hebben
allemaal een presentatie over hun lievelingsdier gemaakt en deze voor de klas laten zien.
Voor velen spannend, maar zeker ook heel leerzaam! In de groepen 5 is ook hard gewerkt en
geknutseld. Inmiddels is het nieuwe thema 'Sport en Kleding' alweer gestart. Met de
Koningsspelen hadden we een mooie opening voor dit thema. Deze sportieve dag is fijn en
gezellig verlopen, de kinderen hebben volop kunnen spelen en sporten!
Na de meivakantie zijn we gestart met de workshops, waarbij de kinderen
groepsoverstijgend op 2 middagen een workshop naar keuze konden volgen. De workshops
waren zeer divers (van Pilates tot petten pimpen!) en de kinderen en hulpouders hebben hier
enthousiast aan (mee)gewerkt. Tijdens de afsluiting van het thema kunnen de resultaten
bewonderd worden tijdens een heuse modeshow.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom om hiernaar te komen kijken! Op 11 juni om
13.30- 14.00 in de gymzaal.
Over 2 weken, woensdag 29 mei is het weer zover. De leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan
dan die ochtend op bezoek bij diverse zorginstellingen in Veldhoven en omgeving.
Samen leven, samen vieren en samen spelen zijn de bedoelingen die aan deze activiteit ten
grondslag liggen. In het kader van Burgerschap leren de leerlingen op deze manier kennis
maken met diverse groeperingen in de samenleving die in min of meerdere mate afhankelijk
zijn van zorg. Zo gaan ze o.a. op bezoek bij de zorginstelling Merefelt, activiteitencentrum
van de Severinusstichting en de PWA school op het Sondervick college. Dankzij de hulp van
ouders hebben wij het vervoer en de begeleiding ter plaatse kunnen regelen. De ervaringen
van de afgelopen jaren hebben ons geleerd dat de leerlingen er veel van leren en enthousiast
van terugkomen.
Op maandag 20 mei starten de meeste klassen van 5/6 alweer met de Cito toetsen!
Zorgt u ervoor dat uw kind op zondag op tijd naar bed gaat? 😉

Groepen 7- 8
Bezoek Ruurhoeve
Deze week zijn de groepen 8 op bezoek geweest bij de Ruurhoeve in Hoogeloon. Op deze
boerderij is het proces te zien van melk tot kaas. Komende dinsdag zijn de groepen 7 aan de
beurt. Deze excursie past in het nieuwe thema van Alles-in-1 over voeding.
Onderstaand verslag is geschreven door Marit van Riet:

De Ruurhoeve (kaasboerderij)
We hadden een rondleiding gekregen van Cornee. Hij legde alles goed uit. Hij vertelde dat de
eerste melk dat een koe geeft biest is. Terwijl hij vertelde mochten we de koeien aaien. Hij
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zei dat de koeien zelf in een melker liepen. Dat vond ik best grappig. We deden een quiz
over wat er verteld was. Er was een boerin (Marit), een boer (Paul) en een kaasmaker (Ward).
We moesten kleren aan: klompen, laarzen, schort, pak. Zo van alles en dat was echt grappig.
Toen gingen we eten en daarna mochten we naar de varkens. Die mochten we ook aaien en
dat was schattig. We keken ook naar de kaas, hoe dat er uitzag, voordat het kaas was. We
mochten toen ook nog naar het kleine kinderboerderijtje. Daar waren kippen en konijnen.
Toen moesten we weg. Ik vond dat jammer, want ik vond het veel te leuk met alle dieren.
Super schattig!
Dit uitje is zeker goed gekeurd!

Entreetoets groepen 7
Voor de meivakantie hebben de leerlingen van de groepen 7 de entreetoets afgerond. Deze
is opgestuurd en we hebben inmiddels de uitslagen binnen. In de loop van volgende week
worden de uitslagen besproken met de leerlingen. Hiermee nemen we ze mee in hun eigen
leerproces. Waar wil ik de komende weken nog aan werken? En welke doelen neem ik mee
richting groep 8?
Eind volgende week krijgen de leerlingen de uitslagen mee naar huis. Tijdens de
oudergesprekken worden deze met u besproken en kunt u vragen stellen.
In de week van 20 mei komen er in de aula lijsten te hangen waar u zich voor de
oudergesprekken kunt inschrijven. De oudergesprekken vinden voor beide groepen 7 plaats
op 3 (middag en avond), 4 (middag) en 5 juni (middag en avond).

Fietsexamen groepen 7
Maandag 20 mei is het praktijkexamen voor de groepen 7. Controleer a.u.b. de fiets van uw
kind of deze in orde is. We wensen alle leerlingen veel succes!

Meester/juffendag groepen 8
Woensdag 22 mei is het meester/juffendag voor de groepen 8. Van 8.30 tot 10.45 uur zijn
we bij de Hazewinkel, daarna zijn de groepen afwisselend bij het SDO voor peanutballes en
in de klas.
Wilt u uw kind een eigen lunch en een drinkbeker (al dan niet gevuld) meegeven. We gaan
met de fiets. Zorg voor gepaste kleding i.v.m. het programma.
We hebben er veel zin in!
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Bericht van de GGD
Tekenseizoen van Start

Afgelopen maandag is de Week van de Teek begonnen. Dat betekent dat het tekenseizoen
van start is gegaan. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek maken als de teek
lang vastgebeten zit in uw huid. De app Tekenbeet helpt te controleren op teken en brengt u
op de hoogte van de actuele tekenactiviteit.
Teken komen op veel plaatsen voor. Ze leven tussen bladeren en in hoog gras en
struikgewas. Ze lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn besmet met de Lymebacterie die de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken. Als een teek lang op de huid zit
bestaat de kans dat hij deze bacterie overbrengt. De ziekte is meestal goed te behandelen
met antibiotica. Zonder behandeling kan deze ziekte klachten veroorzaken aan hart,
zenuwstelstel, gewrichten en huid.
De GGD Brabant Zuidoost adviseert u om uw huid en kleding altijd goed te controleren op
teken als u in de natuur bent geweest. Vindt u een teek? Dan kunt u die eenvoudig zelf
verwijderen met een pincet of een tekentang. Ontsmet daarna het beetwondje en noteer
waar en waar u op de huid gebeten bent. Krijgt u de teken niet uit uw kleding, was ze dan op
60 graden of doe ze in de wasdroger.
Naar de huisarts?
Als een teek langer dan 24 uur in de huid heeft gezeten, dan adviseren we een overleg met
uw huisarts of een behandeling gewenst is. Heeft u een teek binnen 24 uur weggehaald?
Houd tot drie maanden na de tekenbeet de huid rondom de beet in de gaten. Let op het
ontstaan van een rode ring of andere klachten die kunnen duiden op de ziekte van Lyme.
Krijgt u klachten? Ga naar de huisarts en meld dat u door een teek gebeten bent.

Bijlagen:
-

Art4U flyer – Kempentour 2019
- Art4U – Ansichtkaart Kempentour 2019
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