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Belangrijke data:
07 juni

Vrije dag voor de kinderen

10 juni

2de Pinksterdag (kinderen vrij)

11 juni

Juffendag groepen ½

11 juni

MR vergadering

13 en 14 juni

Peanutbaltoernooi groepen 8

18 juni

Studiedag (kinderen vrij)

19 juni

Kennismakingsmiddag VO

20 juni

Nieuwsbrief 19

26 juni

Juffendag groepen 3 en 4

27 juni

MR vergadering

27 juni t/m 3 juli Afscheidsweek groepen 8
28 juni

Musical voor ouders

3 juli

Doorschuifuur

4 juli

Nieuwsbrief 20

4 juli

Laatste schooldag (donderdag)

Algemene informatie
Naar het einde van het schooljaar… Formatieperikelen schooljaar 2019-2020
Met nog maar enkele weken te gaan tot de zomervakantie, staat deze laatste drukke periode
voor het team voornamelijk in het teken van de ‘Cito toetsperiode juni’, het afronden van de
groepsplannen en overdracht met daarbij de laatste rapportage aan de ouders over de stand
van zaken van de leerresultaten en ontwikkeling van uw kind(eren).
U begrijpt dat het aansturingsteam behalve het zorgvuldig afsluiten van het schooljaar, ook
al enige tijd bezig is met de formatievoorbereidingen voor het nieuwe schooljaar, waarbij
uiteraard in dit gehele proces het team en de MR uitgebreid betrokken worden.
Rekening houdend met afspraken rondom gezamenlijke afstemming tussen de andere
Veldvestscholen ten aanzien van gelijktijdige verspreiding van personele informatie,
streven we ernaar om de “informatiebrief voor schooljaar 2019-2020” met daarin
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opgenomen de speerpunten van beleid en de namen van de leerkrachten in de diverse
groepen, in week 25 op donderdag 20 juni via de nieuwsbrief aan u te verstrekken.

Onderstaande data zijn alvast voor uw agenda.
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie

14-10-2019 t/m 18-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 t/m 03-01-2020

Voorjaarsvakantie

24-02-2020 t/m 28-02-2020

2de Paasdag

13-04-2020

Koningsdag

27-04-2020

Meivakantie

20-04-2020 t/m 01-05-2020

Bevrijdingsdag

05-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020 en 22-05-2020

2de

01-06-2020

Pinksterdag

Zomervakantie

13-07-2020 t/m 21-08-2020

Studiedagen
20-09-2019 vrijdag
23-01-2020 donderdag
18-03-2020 woensdag
04-05-2020 maandag
23-06-2020 dinsdag
10-07-2020 vrijdag
Deze laatste studiedag (10-07-2020) is een zgn. “calamiteitendag”. Indien in de loop van het
schooljaar gebruik moet worden gemaakt van een extra vrije dag i.v.m. een calamiteit, dan
vervalt deze laatste vrije dag van het schooljaar en is het een gewone lesdag voor leerlingen.
Er wordt tijdig met de ouders gecommuniceerd of deze dag komt te vervallen,

Extra vrije uren
06-12-2019 (vrijdag): Leerlingen worden om 10.30 uur op school verwacht.
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Uitslag Kangoeroewedstrijd

Onlangs hebben er leerlingen van groep 3 t/m 8 deelgenomen aan de W4Kangoeroewedstijd.
De uitslag van de wedstrijd in inmiddels bekend. Op Basisschool Op Dreef is er 1 leerling die
een prijzenpakket heeft gewonnen, en dat is: Tuun Titulaer uit Groep 3B met een
percentielscore van 99,63% en een score van 55 punten op de WizFUN toets. Namens de
school feliciteren wij hem van harte met dit behaalde resultaat!
Alle overige leerlingen die hebben deelgenomen hebben een persoonlijk certificaat, een
mirrorcube en een Kangoeroespecial ontvangen.
Namens de beleidsgroep rekenen, Jolanda Dillen.

Nieuws uit de groepen
Groepen 1/2
Thema Nederland
De afgelopen 2 weken hebben de kinderen 2 danslessen gehad bij Cardo rond het thema:
Nederland.
Met veel enthousiasme hebben ze dansjes geleerd bij bekende liedjes als 2 emmertjes water
halen, 1,2,3,4 hoedje van hoedje van”.
Ook bij kring- en werkactiviteiten is aandacht besteed aan het thema Nederland.
De leerlingen leren nieuwe woorden en hebben het over dijken, provincies, en weten zelfs
dat onze hoofdstad Amsterdam is.

Juffendag
In 2 bijlagen kunt u informatie lezen over de Juffendag van 11 juni en het poetsen van de
lokalen en materialen.
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Groepen 4
Alles in 1:
Inmiddels zijn wij met het nieuwe thema: wat groeit en bloeit gestart. De eerste twee weken
hebben we veel over planten geleerd en deze week leren we van alles over dieren. Binnen dit
thema krijgen we binnenkort nog uitleg over bloemen en mogen we een bezoek aan de
dierenarts brengen. Fijn dat ouders met dit initiatief komen.

Citotoetsen:
We zitten volop in de toets periode. Inmiddels zijn begrijpend lezen en spelling afgerond en
zijn we nog bezig met de cito van rekenen en het lezen van woordjes en de AVI teksten.

Schoolreis:
Volgende week vrijdag 14 juni gaan we met de groepen 3-4 weer op schoolreis. We gaan dit
jaar naar Klein Zwitserland. Verdere informatie kunt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief
lezen.

Groepen 5 en 6
De kinderen zijn deze weken druk bezig met de Cito toetsen. Bij het laatste rapport geven
we de resultaten mee.

Zorg voor elkaar
Woensdag 29 mei hebben de kinderen een bezoek gebracht aan verschillende
zorginstellingen, zoals Severinus en Merefelt. Samen met de bewoners hebben de kinderen
verschillende activiteiten uitgevoerd, zoals voorlezen, muren beschilderen en knutselen. Het
was een geslaagde ochtend voor zowel de bewoners, als de kinderen.

Kleding en sport
Het laatste thema van dit schooljaar “Kleding en sport” is afgesloten. Kinderen leggen nog de
laatste hand aan hun zelf gemaakte tijdschrift, waar ze de afgelopen periode met heel veel
toewijding aan gewerkt hebben. Het resultaat mag er zijn.
Volgende week dinsdag is de modeshow, dus nogmaals de uitnodiging:
Alle belangstellenden zijn van harte welkom om hiernaar te komen kijken!
11 juni om 13.30- 14.00 in de gymzaal.
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Juffendag
27 juni vieren we samen met de kinderen juffendag.
De kinderen worden deze dag met de fiets op school verwacht.

Groepen 7 en 8
Juffen- en meesterdag groep 7
2 juli vieren wij onze verjaardag.
We verwachten dat de kinderen deze dag op de fiets komen.

Peanutbaltoernooi groepen 8
Donderdag 13 en vrijdag 14 juni wordt het jaarlijkse peanutbaltoernooi voor de
schoolverlaters van Veldhoven gespeeld op de velden van Rood-Wit.
De kinderen komen zelf naar het sportpark van Rood-Wit. Ze moeten om 8.30 uur aanwezig
zijn, de wedstrijden beginnen om 8.45 uur. Het toernooi is beide dagen omstreeks 15.30
uur afgelopen. Hierna kunnen zij op eigen gelegenheid naar huis gaan.
We spelen in Op Dreef shirts. Op vrijdag na het toernooi, kunnen de shirts bij de begeleider
van het team ingeleverd worden. Deze zullen hierna centraal worden gewassen.

Tips:


Voldoende eten en drinken meenemen



Mobieltjes en andere waardevolle spullen thuislaten



Je mag wat geld meenemen voor een versnapering



Opvallende sleutelhanger aan je fietssleutel



Lange haren in staart dragen



Sieraden thuis laten



Op de Rood-Wit velden mag je voetbalschoenen aan



Denk bij goed weer aan zonnebrand en een pet



Neem op vrijdag een extra shirt mee omdat het schoolshirt dan ingeleverd dient te
worden

Ouders zijn van harte welkom om onze teams aan te komen moedigen. Het is een erg
gezellig toernooi en wij hebben er veel zin in!
Op de site www.peanutbal.nl staat nog meer informatie over het toernooi en hier staan
donderdag na 19.00 uur de poule-indelingen voor de tweede speeldag op.

Musical groepen 8
28 juni a.s. vindt de eindmusical voor de groepen 8 weer plaats. De titel van deze musical is
'Gewoon Super'. De kinderen kennen inmiddels hun rollen en zijn flink aan het repeteren.
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Ondertussen hebben ook al verschillende ouders zich opgegeven om te helpen met de
musical. Een aantal hiervan zijn al hard aan het werk.
Super bedankt!

Kidsrun en Kiddyrun tijdens Veldhoven10miles
Op zaterdag 22 juni vindt hét jaarlijkse hardloopevenement van Veldhoven plaats, de
Veldhoven10miles. Georganiseerd door GVAC. Vaste onderdelen tijdens dit evenement zijn
de Kidsrun en de Kiddyrun. We hebben een leuk programma voor de kinderen van Veldhoven
en omstreken samengesteld. Voor iedere leeftijdscategorie is er een afstand (400 meter, 1.4
kilometer of 2.5 kilometer). En er zijn ook mooie prijzen per leeftijdscategorie en gesplitst
over jongens en meisjes. En de sportiefste school gaat met de wisselbeker naar huis, dus
zorg dat er zo veel mogelijk klasgenootjes meedoen! Iedere deelnemer van de Kidsrun of
Kiddyrun krijgt aan de finish een medaille, een goodiebag en een ijsje. De kinderen lopen
voor de start van de volwassenen, dus jullie papa’s en mama’s, opa’s en oma’s kunnen jullie
gewoon komen aanmoedigen. Alle starttijden en de tijd van de warming-up zijn te vinden op
de website van de Veldhoven10miles; www.veldhoven10miles.nl. Daar kun je ook terecht om
jezelf in te schrijven. Je kunt jezelf inschrijven op de dag zelf, maar we vinden het fijner
wanneer je dat vooraf doet. Deelname is gratis! Hopelijk tot dan!
Namens Bart van de Voort, Organisatie Veldhoven10miles

Wandel3daagse - Dwars Door Veldhoven
Op 12,13 en 14 juni wordt er een nieuw wandelevenement voor ouders met kinderen
georganiseerd in Veldhoven. Iedereen mag meedoen met "Dwars Door Veldhoven!" Je kan
kiezen uit 2,5 km, 5 km of 7,5 km. Ze starten vanaf de Plaatse in Veldhoven en wandelen is
in de bebouwde kom. Doe gezellig mee! Vraag klasgenootjes, vriendjes/vriendinnetjes en
andere ouders om mee te doen. Een deelnemerskaart kost 6 euro.
Via de website https://www.dwarsdoorveldhoven.nl kun je je aanmelden, of op 12 juni voor
aanvang van het evenement.
Uiteraard krijgt iedereen na afloop een medaille!
Namens mevr. Fleur Voets
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Bijlagen:
- Juffendag groepen 1-2
- Poetsen groepen 1-2
- Klein Zwitserland 2019
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