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Zomervakantie

Algemene informatie
Formatie 2019-2020
Bij deze nieuwsbrief treft u als bijlage de formatiebrief voor schooljaar 2019-2020 aan,
waarin ook opgenomen de groepsverdeling en leerkrachtbezetting.
De ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 ontvangen separaat van deze
nieuwsbrief de leerlinglijsten, waarop vanwege de privacywetgeving (AVG) alleen de
voornamen van de leerlingen vermeld staan.
Trudy Hoogwegt, Annemieke van den Heuvel
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Vakantierooster
In de vorige nieuwsbrief heeft u kennis kunnen nemen van het vakantierooster voor
schooljaar 2019-2020. Hierop hebben wij enkele reacties ontvangen vanwege de vroege
planning van de meivakantie.
Dit vakantierooster komt tot stand in afstemming met het Voortgezet Onderwijs en de GMR
van Veldvest. Hierop hebben wij als school geen invloed op.

Wij nemen afscheid van Op Dreef
24 jaar Op Dreef....
In augustus 1995 kwam ik als jonge leerkracht bij Op Dreef fulltime in groep 6 werken, een
geweldige kans in een tijd waar weinig werk was voor startende leerkrachten. Dat ik het jaar
daarvoor al op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor spraak-taal en
gehoorgestoorden en op basisschool Dick Bruna in groep 7/8 had vervangen, was wellicht
een meerwaarde.
In deze 24 jaar heb ik met veel plezier en enthousiasme in de
groepen 1,2,4,6,7 en 8 gewerkt en mooie, gezellige, verdrietige en
bijzondere momenten met kinderen, ouders en collega’s gedeeld.
Wat speciaal is het om zo betrokken te mogen zijn bij de groei en
ontwikkeling van kinderen.
Genoten heb ik van mijn tijd bij Op Dreef, mijn school waar ik “groot”
ben geworden! En met heel veel zin ga ik een nieuwe uitdaging aan,
terug naar basisschool Dick Bruna waar ik 25 jaar geleden mijn loopbaan begon.
Kinderen, ouders en collega’s bedankt!
Hartelijke groet, Risonne Corvers-Timmers

Nieuwe uitdaging
In 1996 kwam ik bij stichting Veldvest als leerkracht op basisschool de Berckacker. Na 17
jaar op dezelfde school gewerkt te hebben, wilde ik graag mijn horizon verbreden. Door
vrijwillige mobiliteit kwam ik terecht bij Op Dreef. Hier werk ik nu alweer een aantal jaren
met veel plezier in de bovenbouw. Een paar weken geleden kwam er een nieuwe uitdaging
op mijn pad en heb ik besloten deze aan te gaan. Dat betekent dat ik Op Dreef ga verlaten.
Ik ga werken op basisschool De Toermalijn in Bladel. Ik heb er heel veel zin in om daar aan
de slag te gaan!
Ik wil de kinderen, ouders en mijn collega’s bedanken voor de mooie tijd bij Op Dreef en
stichting Veldvest!
Veel liefs, Carola Verspaandonk
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Afscheid nemen bestaat niet....
Na bijna 20 jaar met veel plezier gewerkt te hebben, ga ik Op Dreef verlaten. Het is voor mij
tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Een fijne bijkomstigheid is dat ik dichter bij huis
kan gaan werken. Langs deze weg wil ik de ouders, van wie ik de kinderen heb mogen
‘lenen’, van harte bedanken. Jullie kinderen hebben voor altijd een plekje in mijn hart.
Daarnaast wil ik alle collega’s bedanken voor de prettige samenwerking. Afscheid nemen doe
ik niet, want ik ga ervan uit dat we elkaar vast nog wel ergens tegen zullen komen.
Veel liefs van Nathalie Verhoeven

Nieuwe baan
Precies 25 jaar geleden rolde ik bij 'Op Dreef', na mijn afstudeerstage,
in een baan als leerkracht in groep 1-2. In het oude gebouw, met
ouderwets grote lokalen en zelfs een patio mét zandbak, ben ik
gegroeid in mijn rol als leerkracht en waar ik voor sta als het om
onderwijs gaat. Jaren later mocht ik -gekscherend- 'eindelijk over' en
heb een jaar of acht in de groepen 3, 5 en 6 gewerkt. Ik kwam
erachter, dat werken met kinderen van álle leeftijden leuk en uitdagend
is! Ik heb genoten van het leerproces dat kinderen doormaken in de
loop van hun basisschooltijd. Maar na 25 jaar merkte ik, dat het tijd is
voor een frisse wind door mijn schoolcarrière en ben elders gaan solliciteren. Hieruit is voor
mij een mooie kans gerold die ik graag aanpak, en dat betekent dat ik na 25 jaar onze
school ga verlaten en ga werken op basisschool Dick Bruna in Veldhoven. Ik heb ontzettend
veel zin in deze nieuwe uitdaging, maar tegelijkertijd voel ik ook verdriet om wat ik
achterlaat... Ik heb met veel plezier bij 'Op Dreef’ gewerkt, geleerd en gelachen. De
bijzondere band die ik met onze school heb, mede doordat ik in de wijk woon en onze
kinderen hier op school hebben gezeten, zal denk ik nooit verdwijnen! Ik wil alle leerlingen,
ouders en andere betrokkenen bedanken voor al die mooie jaren, en hoop jullie nog vaak te
treffen hier in Veldhoven-dorp!
Lieve groet,
Hanny van der Schaaf

Afscheid
Over een paar weken ga ik BS Op Dreef verlaten. Ik bereik dan officieel mijn
pensioengerechtigde leeftijd. Voor mij breekt een nieuwe fase aan, die weer een geheel
andere invulling gaat krijgen.
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Ik kijk terug op heel veel mooie werkzame jaren. Het was bijzonder om met zoveel kinderen
en ouders te mogen werken en zo betrokken te zijn bij een mooie ontwikkelingsfase van
kinderen. Ik heb hier enorm van kunnen genieten. En dat allemaal mede dankzij de
samenwerking met geweldige collega’s. Ik zal dit alles zeker gaan missen. Dank aan
iedereen. Ik wens jullie allen succes, een goede gezondheid en een mooie toekomst.
Een hartelijke groet, Els Noordzij

Afscheid
Bijna 40 jaar lang heb ik mogen genieten van het werken met kleuters. Steeds weer heb ik
me verbaasd over hun spontaniteit, leergierigheid, eerlijkheid en enthousiasme.
Het werken met “mijn groep”, ouders en collega’s ga ik zeker missen. Ik ga nu gebruik
maken van vervroegd pensioen. Samen met Ton ga ik nu genieten van andere dingen.
Marie-José Peeters

Afscheid
Na een lange carrière in het onderwijs is het ook tijd voor mij om met pensioen te gaan. Met
veel plezier heb ik gewerkt in Eindhoven, op de Toverbal, een school voor
asielzoekerskinderen, SBO de Verrekijker, de Meester Gijbels en ten slotte basisschool Op
Dreef.
Ik dank al die de ouders, die vertrouwen hebben gehad in mij en vooral ook de lieve
collega’s van de Op Dreef.
Het gaat jullie goed!
Met vriendelijke groeten, Monique van de Konijnenburg.

Wij stellen ons graag aan u voor

Annemarie van de Wouw - terug bij Op Dreef
Sommigen van u zullen mij misschien nog kennen, aangezien ik zes jaar
geleden naar Amerika vertrok, na iets meer dan tien jaar les te hebben
gegeven bij Op Dreef. Ik heb alle klassen (op groep 3 en 8 na) gehad,
ben ook vertrouwenspersoon en intern begeleidster geweest in die jaren
bij Op Dreef.
Tijdens mijn zes jaren in Amerika, heb ik in twee schooldistricten
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(Oswego en Batavia) vervangen van Pre-K (peuters) tot aan High School (leerlingen tot en met
achttien jaar).
Ook heb ik anderhalf jaar als middelbare school leerkracht op de Nederlandse school in
Naperville en Chicago gewerkt, waar ik ook verantwoordelijk was voor het opzetten van een
nieuw curriculum, het coachen van de leerkrachten en vele andere taken heb gehad.
Het laatste half jaar was ik werkzaam op Larkin High School in Elgin, Illinois.
Sinds februari geef ik in een fulltimevervanging les in groep 4b.
Het is fijn om weer met de voeten in de Nederlandse aarde te zijn.
Vanaf volgend schooljaar ga ik vier dagen per week aan de slag in groep 6 en heb ik de rol
van leermonitor. Ik heb er enorm veel zin in!
Tot ziens, Annemarie van de Wouw

Mariëlle Dekkers-Wijn
Mijn naam is Mariëlle Dekkers-Wijn. Ik woon met mijn man Eric en onze
twee kinderen Willem en Pleun in een mooie straat in Veldhoven-Dorp.
Na mijn afstuderen ben ik voor stichting Veldvest gaan werken. Op
basisschool de Heiacker heb ik 8 jaar lang gewerkt in met name de
middenbouw. De afgelopen 9 jaar heb ik in Oerle gewerkt op
basisschool Sint Jan Baptist. Op deze school heb ik gewerkt in groep
1 t/m 5 en groep 8.
Komend schooljaar ga ik werken in groep 1/2. Het werken met kleuters spreekt me erg aan.
Ik heb erg veel zin om samen met mijn nieuwe collega’s het onderwijs aan kinderen van Op
Dreef vorm te geven. Zodat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen zowel op
sociaal-emotioneel als didactisch vlak.
Groetjes Mariëlle Dekkers-Wijn

Marieke Verhoeven
Ik ben Marieke Verhoeven. Ik ben 20 jaar en studeer aan de Pabo in Eindhoven. Komend
schooljaar begin ik aan het laatste jaar van mijn opleiding als LIO-student op BS Op Dreef.
Momenteel loop ik stage op basisschool de Brembocht (Veldhoven) en in
mijn eerdere jaren heb ik op OBS Dick Bruna in Veldhoven en basisschool
Schepelweyen in Dommelen gestaan.
Zelf kom ik ook uit Veldhoven. Naast mijn opleiding werk ik in de horeca,
bij restaurant Route 66 en Gasterij ’t Dorpsgenot. In mijn vrije tijd ben ik
vooral bezig met sporten, winkelen en terrassen met vriendinnen. Ook lees
ik regelmatig, het liefst in de zon (tja, dat wordt soms lastig in Nederland).
Ik vind het vooral belangrijk dat kinderen een fijne tijd hebben op school en
ik kan best tegen een grapje; ik maak ze zelf namelijk ook.
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Astrid Dielis
Mijn naam is Astrid Dielis en ik woon in Dommelen. Ik ben getrouwd met Martijn en wij
hebben 2 dochtertjes van 2,5 en 1 jaar oud.
In mijn vrije tijd ga ik graag een stuk fietsen of de bossen in.
Maar ook thuis op de bank met een goed boek of met een nieuw
haakproject kan ik mezelf goed vermaken.
In 2012 ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Eindhoven. Sinds die
tijd heb ik op verschillende, voornamelijk SBO-scholen gewerkt.
Dit jaar besloot ik een nieuwe uitdaging aan te gaan en een overstap te maken naar een
nieuwe school en nieuwe stichting. Ik werk 4 dagen in de week als leerkracht in groep 6B.
We gaan er een mooi en leuk schooljaar van maken! Mocht u nog vragen hebben, dan loop
gerust eens binnen.
Tot ziens! Groetjes Astrid Dielis

Marjolein Oerlemans
Mijn naam is Marjolein Oerlemans en ik ben 37 jaar. Samen met mijn man en 3 kinderen
woon ik in Veldhoven. In mijn vrije tijd voetbal en wandel ik graag. Na 10 jaar met veel
plezier in Eindhoven gewerkt te hebben, vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging en heb ik
heel veel zin om na de vakantie te starten in groep 4 van de Op Dreef. Tot ziens in het
nieuwe schooljaar.
Mvg Marjolein Oerlemans

Morgana Stoots
Mijn naam is Morgana Stoots. Ik kom uit Vught en ben 28 jaar. Aankomend jaar willen mijn
vriend en ik verhuizen richting Veldhoven.
Ik werk al een aantal jaar als kliminstructrice. In het klimpark leid ik
nieuwe instructeurs op en zorg dat iedereen veilig en met plezier bij
ons kan klimmen. Ook hier werk ik onder andere met jonge kinderen
en geef ze vertrouwen in het aankunnen van deze nieuwe uitdaging.
Na de zomervakantie kom ik werken al leerkracht in de groepen 1-2.
Van kleuters krijg ik energie, het ontspant mij. De ontwikkeling van
deze jonge kinderen vind ik erg interessant. Ze kunnen en willen veel
leren. Het aanbieden van ontwikkelingsgerichte materialen en
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doelgerichte spellen vind ik belangrijk zodat kinderen spelenderwijs kunnen leren.
Ik heb erg veel zin in aankomend jaar, tot dan!
Groeten, Morgana Stoots

Astrid van Lieshout
Voor enkelen van u ben ik al een bekend gezicht binnen de school. Mijn naam is Astrid van
Lieshout. Ik woon in Bladel en ben 26 jaar. Dit schooljaar ben ik gestart als vervangster en
heb ik in verschillende groepen en leerjaren gewerkt. Het komende schooljaar zal ik in een
reguliere betrekking een aantal dagen werkzaam zijn in groep 1-2, en daarnaast heb ik een
ondersteunende rol in groep 4 tot en met groep 6.
Ik kijk ernaar uit om er weer een leerzaam en leuk schooljaar van te maken.
Groetjes juf Astrid

Nieuws uit de groepen
Groepen 1/2

Schoolreis
Op vrijdag 28 juni gaan de leerlingen van groep 1/2 op schoolreis naar de Hooiberg. We
worden weggebracht en opgehaald met de bus, wat al een hele ervaring is. Per klas gaan er
enkele ouders mee ter ondersteuning. Vrijdag 21 juni ontvangt u verdere informatie.
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Portfoliomappen
In de laatste schoolweek krijgen de leerlingen van groep 2 hun portfoliomap mee naar huis.
Deze mogen ze houden zodat er altijd een aandenken blijft aan de kleutertijd en aan het
harde werk wat ze daar hebben geleverd! De leerlingen van groep 1 krijgen de
portfoliomappen niet mee. Zij krijgen deze weer mee bij het eerste oudergesprek, volgend
schooljaar. Natuurlijk kunt u de map na schooltijd altijd een keer komen inzien.

Muzieklessen
Deze en volgende week zijn de laatste muzieklessen van Art4U van meester Marinho. Als
afsluiting mochten de leerlingen een klein optreden verzorgen aan de groepen 8.

Poetsen
Op vrijdag 21 juni krijgen de leerlingen materialen mee naar huis om deze te poetsen.
Het zou fijn zijn als deze op woensdag 26 juni weer terugkomen. Hierdoor zijn wij in de
gelegenheid om, met hulp van enkele ouders, de klassen te poetsen en weer klaar te maken
voor een frisse start voor volgend schooljaar. Voor hulp kunt u zich opgeven bij de
klassenouders. De datum hiervoor is wel gewijzigd. Info hierover komt via de klassenouders.
Vele handen maken licht werk!

Groepen 4:
Juffendag
Op woensdag 26 juni vieren wij onze verjaardagen. We zijn hiervoor uitgenodigd bij
vakantiepark de Molenvelden. We vinden het fijn en gezellig dat we hier uitgenodigd zijn.
We starten op school en na een traktatie zullen ouders ons naar de Molenvelden brengen.
De kinderen moeten een handdoek meenemen en zwemspullen. Denkt u ook aan
zonnebrandcrème? We gaan alleen in het ondiepe bad. De kinderen hoeven verder niets te
eten en drinken meenemen, hier zorgen wij voor.
Bij slecht weer blijven we op school en maken we er op school een gezellige dag van.

Alles in 1:
Eerder vertelden we u dat we met het thema “Wat groeit en bloeit” bezig zijn. Vorige week
woensdag kwam de familie Liebregts van alles vertellen en laten zien over de planten. Erg
interessant was de “Venus vliegenval” welke in de les al besproken was. De kinderen vonden
het heel mooi om te zien hoe deze in het echt werkt. Ook werden er prachtige bloemstukken
gemaakt. Deze zijn inmiddels mee naar huis. Fam. Liebregts, bedankt het was erg leuk en
leerzaam!
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In het kader van het thema mogen we ook dinsdag 25 juni a.s. een kijkje gaan nemen bij de
dierenarts van de dierenkliniek. Dit wordt voor de kinderen vast ook een interessante
excursie.
Alvast bedankt!

Groepen 5-6:
Toetsen
De eindtoetsen van de Cito zijn afgenomen. De leerkrachten zijn nu hard aan het werk om
de uitslagen van de groepen en de individuele leerlingen goed in kaart te brengen.

Thema
Thema kleding is afgesloten met een wervelende modeshow.
De laatste boekbesprekingen zijn gehouden. De kinderen hebben deze prima gedaan, goed
voorbereid en over het algemeen ontspannen gepresenteerd.

27 juni houden we een gezellige juffendag.
Het programma ziet er als volgt uit:
08.30-10.45 uur

Programma in de eigen groep.

10.45 uur

Aanfietsen naar Kabouterdorp.

11.00-13.45 uur

Spelen in de speeltuin.

13.50 uur

Terugfietsen naar school.

We vragen de kinderen zelf hun fruit, drinken en lunch mee te nemen. Ook zal er op een
broodje knakworst getrakteerd worden.
Uw kind wordt met de fiets op school verwacht.
Indien nodig zullen er via de klassenouders twee ouders gevraagd worden om mee heen en
terug te fietsen.
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Nieuws uit de groepen 8
Peanutbaltoernooi
Op 13 en 14 juni heeft het jaarlijkse peanutbaltoernooi voor de groepen 8 weer
plaatsgevonden. Tijdens deze dagen hebben 8 teams van Op Dreef gestreden om de
ereplekken. Alle teams hebben het super goed gedaan. Wij willen de organisatie van het
toernooi hierbij hartelijk danken!

Kamp groep 8
14, 15 en 16 juni heeft het kamp voor de groepen 8 plaatsgevonden. Namens de
leerkrachten van de groepen 8 willen wij de ouders die dit weer mogelijk hebben gemaakt
enorm bedanken.

Afscheidsochtend 3 juli
Op woensdag 3 juli a.s. nemen de groepen 8 afscheid van de basisschool. Dit gebeurt
uiteraard op een feestelijke manier. De kinderen moeten deze dag om 9.30 op school zijn.
Vanaf 10.15 mogen de ouders zich gaan verzamelen op het schoolplein waar de kinderen
uitgezwaaid gaan worden. Om 10.30 worden de kinderen uitgezwaaid. Wij kijken met zijn
allen uit naar dit feestelijke moment!

Bobbejaanland groepen 8
In de afscheidsweek gaan de groepen 8 naar Bobbejaanland. Willen alle ouders ervoor
zorgen dat de identiteitsbewijzen/paspoorten van alle kinderen nog geldig zijn en deze dag
meegeven aan de kinderen. Alvast bedankt.

Bijlagen:
Formatiebrief 2019-2020
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