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Belangrijke data:
28 augustus

AC vergadering (20.00-22.00 uur)

02 september

Introductie ouderavond groepen 1 en 2

04 september

Introductie ouderavond groepen 5

05 september

Introductie ouderavond groepen 4

05 september

Nieuwsbrief 2

09 september

Introductie ouderavond groepen 3

10 september

Introductie ouderavond groepen 6

11 september

Introductie ouderavond groepen 7 en 8

13 september

Teambuildingsdag groepen 8

Algemene informatie
Start schooljaar
Na een periode van zes weken vakantie zijn we vol goede moed en enthousiasme aan het
nieuwe schooljaar begonnen. In enkele groepen zijn nieuwe collega’s gestart, in weer andere
groepen zijn collega’s gestart in een andere samenstelling.
We gaan er met elkaar weer een succesvol, leerzaam en prettig schooljaar van maken en
wensen alle kinderen, ouders, het team en alle overige betrokkenen hetzelfde toe.
Trudy Hoogwegt

Introductie ouderavonden schooljaar 2019-2020
Graag nodigen wij u uit voor de aanstaande introductieavonden die in onze laatste
nieuwsbrief van vorig schooljaar reeds waren aangekondigd. Het is een eerste
kennismaking met de nieuwe leerkracht(en).
U wordt geïnformeerd over diverse onderwerpen waar in het desbetreffende leerjaar
aandacht aan wordt besteed en belangrijke schoolthematieken komen aan de orde.
Er is uiteraard ook voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het in gesprek
gaan met elkaar.
Alle avonden starten om 19.30 uur. U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom in de centrale
hal voor een kopje koffie of thee.
Wij hopen van harte op een grote opkomst.
Team Op Dreef
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Website
Vanaf de herfstvakantie zal onze nieuwe website ‘de lucht ingaan’ en introduceren we de
‘Parro’-app, een beveiligd communicatiemiddel dat op een snelle manier ouders betrekt bij
de school. Dankzij deze app is iedereen snel op de hoogte van wat zich op school afspeelt
en kunnen ook bijzondere groepsmomenten en foto’s met elkaar worden gedeeld.

Schoolgids
Op de website wordt de nieuwe schoolgids 2019-2020 geplaatst. Hierin vindt u informatie
over onze uitgangspunten, thematieken van dit schooljaar en diverse praktische informatie.
Ook de vakantieplanning staat hierin vermeld.
Hieronder herhalen we op verzoek nogmaals het vakantierooster 2019-2020 en alle studiedagen.

Vakantierooster
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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Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Ieder jaar kunnen we weer een beroep doen op de inzet en ondersteuning van vele ouders,
oma’s en opa’s. Hierbij denken we aan hulp bij de lunch en surveillance in de
kleutergroepen, en ondersteuning bij het leesproces vanaf de groepen 3.
Aangezien er sprake is van contact met leerlingen in schoolverband dienen deze ouders een
recente Verklaring Omtrent Gedrag in te leveren. Deze ouders dienen hiervoor contact op te
nemen met Annemieke Welling, administratie via a.welling@veldvest.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Afgelopen schooljaar hebben alle ouders middels een schriftelijke verklaring aangegeven of
er toestemming wordt verleend voor het plaatsen en gebruikmaken van persoonsgegevens
en/of foto’s voor intern en extern gebruik. Van deze informatie is iedere collega op de
hoogte.
Mocht u daar wijzigingen in aan willen brengen, dan dient u dit zelf bij Annemieke Welling
aan te geven: a.welling@veldvest.nl U ontvangt dan een nieuw formulier dat volledig
ingevuld en ondertekend ingeleverd dient te worden.
Annemieke Welling, administratie

SAMEN verantwoordelijk voor een fijne groep.
Een goed begin is het halve werk!
In de eerste zes weken van het schooljaar wordt er in alle groepen flink geïnvesteerd in
positieve groepsvorming en het zelfbesef over wat kinderen daar aan kunnen bijdragen.
Zaken die van voorwaardelijk belang zijn bij het leren.
Iedereen hoort erbij in een positieve groep. Alle kinderen doen mee. Grote groepsopdrachten
voor de gehele klas versterken het groepsgevoel en een fijne sfeer in de klas. Er worden
oefeningen/opdrachten gedaan die ervoor zorgen dat de kinderen en de leerkrachten elkaar
beter leren kennen en waar de regels van de klas duidelijker worden. De kinderen oefenen in
spelvorm het samenwerken (coöperatieve werkvormen en groene spelen), het luisteren naar
elkaar en het oplossen van problemen.
We vinden het belangrijk dat we als school een doorgaande lijn hebben t.a.v.het pedagogisch
klimaat en Burgerschap. Daarom werken we o.a. met de methode KWINK.
De lessen van KWINK worden om de week, gedurende het hele schooljaar, aangeboden. Om
u als ouder op de hoogte te brengen van de gespreksonderwerpen, zal hier regelmatig iets
over te lezen zijn in de nieuwsbrief. In de bijlagen treft u de eerste nieuwsbrief van dit
schooljaar van KWINK aan, waarin de inhoud van de eerste lessen kunt lezen. Tevens is er
een ‘Koelkastposter’ met suggesties, zodat u het gesprek thuis voort kunt zetten.
De regisseurs (Elly van de Ven, Dorien Felten en Kim Somers)
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Nieuws uit de groepen
Groepen 1/2
We zijn allemaal weer fijn gestart op maandag 19 augustus. De kinderen hebben enthousiast
verteld over de grote vakantie. Natuurlijk is zo’n eerste dag altijd even spannend, zeker voor
de nieuwe 4-jarigen. De eerste weken zijn belangrijk omdat we met de kinderen regels
maken en bespreken om een gezellige groep te krijgen. Daarnaast zijn deze weken gericht
op: “ Wie ben ik ? “Bij wie woon ik?”en verder het reilen en zeilen in de kleuterklas.
Vanaf nu krijgen de kinderen al weektaken die ze zelf afkruisen.
Door de heterogene groepen leren de kinderen veel van elkaar.
Dit schooljaar krijgen alle kinderen uit groep 1 en 2 op woensdag gym van vakleerkracht
Faaike in de grote gymzaal.
We vragen u de kinderen hiervoor gymschoenen mee te geven.
We hopen dit schooljaar ook weer op uw hulp te mogen rekenen, zodat we veel zinvolle
activiteiten kunnen organiseren.

Lunch ouders gezocht
We vragen uw hulp bij de lunch.
Als iedereen 1 keer per maand zou kunnen helpen, komen we al een heel eind.
Ook aan de opa’s en oma’s zijn welkom.
Alvast heel hartelijk bedankt.
Graag zien wij u allen op onze info avond op maandag 2 september om 19.30 uur.
De leerkrachten van de groepen 1 en 2.

Groepen 3
Na een lange vakantie zijn we deze week weer fris gestart in groep 3!
De kinderen gaan weer veel nieuws leren.
We zijn begonnen met de nieuwe leesmethode: “Lijn 3”. Thema 1 heet “de nieuwe groep”.
In dit eerste thema leren de kinderen de volgende letters: r, d, i, k, aa, n, e en s. Ze leren ze
lezen, schrijven en ter ondersteuning ook de klankgebaren erbij.
Bij het rekenen wordt gewerkt in een werkboekje en in circuitvorm. Daarnaast leren de
kinderen ook in een schrijfschriftje de cijfers schrijven.
Via de Kwinklessen “voorstellen” en “erbij horen” wordt aandacht besteed aan
groepsvorming.
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De kinderen krijgen de komende periode ook allemaal de vertelkoffer mee naar huis. Het is
de bedoeling dat u thuis samen met uw kind thuis bedenkt wat uw kind over zichzelf kan
vertellen in de klas. Er mogen wat spullen in om dit te ondersteunen.
Leerkrachten groep 3

Groepen 4
De kinderen van groep 4 zijn afgelopen maandag enthousiast op hun nieuwe plek begonnen
en we hebben veel leuke vakantieverhalen gehoord.
Methode “Alles in 1”
We zijn begonnen met de methode “Alles in 1”. Binnen deze methode worden de vakken
lezen, begrijpend lezen, spelling, taal, Engels en de creatieve vakken geïntegreerd
aangeboden.
In het eerste thema maken we een rondreis door Nederland en leren de kinderen van alles
over verschillende plaatsen.
Gymnastiek
De groepen 4 hebben op dinsdag en vrijdag gymles. Op dinsdag wordt deze verzorgd door
de vakleerkracht Faaike Jansen en op vrijdag wordt deze door de eigen leerkracht verzorgd.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind altijd, zowel gymschoenen als sokken, bij zich heeft.
Leeshulp gevraagd
Volgende week willen wij starten met de leeslessen van de methode “lekker” lezen.
Wij zouden het fijn vinden wanneer er op dinsdag om 10.15 uur een ouder of opa of oma
met een groepje zou willen lezen. Wanneer u dit leuk lijkt, kunt u dit kenbaar maken bij de
eigen groepsleerkracht.
Groepsvorming
De komende weken besteden we extra aandacht aan de groepsvorming. Dit doen wij door
middel van spelletjes en lessen met verschillende werkvormen. De lessen van KWINK sluiten
hier ook bij aan. De eerste lessen staan in teken van elkaar leren kennen en samenwerken.
Wij hebben er zin in en gaan er samen een mooi schooljaar van maken.
Leerkrachten groepen 4
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Groepen 7 en 8

Team 7/8 is klaar voor het nieuwe schooljaar!

Bijlagen:
-

KWINK koelkastposter

-

KWINK Oudernieuws
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