Nieuwsbrief 20
04 juli 2019

Belangrijke data:
05 juli

Studiedag (kinderen vrij)

08 juli t/m 16 augustus

Zomervakantie

Algemene informatie
Belangrijke data
Voor de eerste weken na de vakantie alvast een paar aanvullende belangrijke data, namelijk
de informatieavonden. Deze kunt u alvast in uw agenda kunt noteren.
02-09-2019

Informatieavond groep 1-2

04-09-2019

Informatieavond groep 5

05-09-2019

Informatieavond groep 4

09-09-2019

Informatieavond groep 3

10-09-2019

Informatieavond groep 6

11-09-2019

Informatieavond groepen 7 en 8

Alle informatieavonden zullen om 19.30 uur aanvangen.
Tevens kunt u via Parnassys alvast alle verdere belangrijke data vinden t/m kerst 2019.

Invulling vacature oudergeleding MR
Op de oproep voor de verkiezingen voor de oudergeleding van de MR hebben 112 gezinnen
gereageerd en hun stem uitgebracht. Dank hiervoor!
De stemmen zijn geteld. De meerderheid van de stemmen is gegaan naar Ric Huisman, vader
van Sam (groep 4b) en Isa (groep 1/2d).
Gefeliciteerd en welkom, Ric!
Wij willen Amber Gooskens en iedereen die hun stem heeft uitgebracht nogmaals van harte
bedanken voor hun betrokkenheid.
Met vriendelijke groet,
De MR Op Dreef
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Ouders bedankt
Het schooljaar is weer ten einde. Ook dit jaar hebben we weer enorm veel hulp van u gehad
tijdens de activiteiten die georganiseerd zijn. Zonder uw hulp was dit
allemaal niet mogelijk geweest. Daarom willen we u via deze weg enorm
bedanken.
Team Op Dreef

Nieuws uit de groepen
Groepen 1-2
Afsluiting thema Nederland
Als afsluiting van het thema Nederland hadden we een spelletjescircuit georganiseerd. Elke
groep werd gekoppeld aan leerlingen uit groep 7 of 8. De kinderen hebben samen “OudHollandse” spelletjes gespeeld.
Zowel de oudsten als de jongsten hebben enorm genoten. Het was mooi om te zien hoe hier
samen gespeeld werd.

Schoolreis
Vrijdag 28 juni zijn wij met de groepen 1-2 naar recreatiepark “PukkeMuk” in Dongen
geweest.
Dit was een geslaagd uitje waar de kinderen fijn hebben gespeeld. Door het goede weer
mochten ze ook met water spelen. Ze hebben ervan genoten. De busreis was natuurlijk ook
een hele ervaring! We kijken terug op een leuke dag.

Poetsen
Vorige week zijn alle groepen 1-2 weer schoon gemaakt voor het volgende schooljaar. Dank
aan de ouders voor alle hulp!
Leerkrachten groep 1-2.

Nieuws uit de groepen 4:
Juffendag
Vorige week woensdag hebben we de juffendag in de groepen 4 gevierd. Ondanks dat we
deze door het warme weer moesten aanpassen, hebben wij samen met de kinderen een hele
leuke dag gehad.
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Lees- en tafelbingo
Wat hebben de kinderen in groep 4 hard gewerkt dit jaar. Wat een toppertjes!
Na 6 weken zomervakantie wil de opgedane kennis wel eens wegzakken. Daarom krijgen de
kinderen een “leesbingo” en een “tafeltjesbingo” mee naar huis.
Wanneer ze na de vakantie 1 volle bingokaart inleveren, mogen ze een sticker de “oude juf”
halen. Bij 2 volle bingokaarten mogen ze een kaartje halen.

Nieuws uit de groepen 5/6:
Donderdag 27 juni hebben we een gezellige en sportieve meester- en juffendag gevierd en
zijn we door de kinderen verwend met cadeautjes, handjes, kaarten, zelfgemaakte werkjes
en knuffels.
Op vrijdag 28 juni hebben we met de kinderen mogen genieten van de afscheidsmusical
“gewoon super” gespeeld door de kinderen uit de groepen 8. Wat een talenten!
Afgelopen dinsdag hebben de groepen 6 afscheid genomen van juf Hanny en juf Risonne.
Beide groepen hebben er een geweldig afscheidsfeestje van gemaakt.
Gisteren was het doorschuiven naar de volgende groep en kennis maken met de nieuwe
juffen en meester.

Groep 5 b
De leerlingen van 5b hebben samen met Alexandra Vosters, student van de PABO een
toneelstuk opgevoerd voor ouders en de kleutergroepen. Van het publiek hebben we
vernomen dat ze genoten hebben.
Het verhaal ging over een tweeling die met een vliegtuig in de jungle strandde.
Het verhaal is door 4 leerlingen samen geschreven. Attributen zoals een auto, vliegtuig,
lianen zijn door leerlingen gemaakt. 2 Leerlingen hebben zelf de dieren geschminkt.
De betrokkenheid en het plezier tijdens de voorbereiding en uitvoering was enorm.
6 Leerlingen hebben de tijd gebruikt voor het maken van een eigen presentatie.
De eindproducten hebben ze die middag laten zien in de groep.
Leuk om het jaar zo af te sluiten.
De weken daarvoor waren ze in de groep aan de slag geweest met de elementen van een
goed verhaal. Na eerst in het klein geoefend te hebben. Met hun eigen groepje (4 of 5 tal)
een verhaal en kort toneelstukje opvoeren was het afgelopen dinsdag 2 juli de grote dag.
Leerlingen hadden mogen kiezen of ze voor of achter de schermen een bijdrage wilden
leveren.
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Nieuws uit de groepen 7/8:
De groepen 7 hebben een bijzonder fijne meester/juffendag gehad. Het was een gezellige en
sportieve dag!

Afscheid
De groepen 8 kijken terug op een mooie afscheidsweek, startend met de musical waarin alle
kinderen hebben geschitterd op het podium.
Het was Gewoon Super!!!!
Ook van het klimmen en het lasergamen hebben de kinderen
genoten. Tot slot brachten we een bezoek aan
Bobbejaanland.
Woensdagochtend was het echte afscheidsmoment van
school. Daarna lekker vakantie! Geniet ervan allemaal!
We willen de leerlingen van groep 8 heel veel succes en
plezier op het Voortgezet Onderwijs wensen!

Wij wensen alle kinderen en ouders een hele fijne vakantie
Bijlagen: Herdenking Veldoven
BSV (communicatie Brede school Veldhoven)
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