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Algemene informatie
Terugblik introductieouderavonden
We kijken terug op drukbezochte introductieavonden in alle groepen.
Fijn om met deze grote betrokkenheid van de ouders als team te kunnen laten zien wat er
dit schooljaar op het programma staat voor uw kind(eren), waar we als basisschool Op Dreef
voor staan, wat we belangrijk vinden om onze leerlingen mee te geven, welke pedagogische
en didactische doelen we hierbij hanteren en hoe daarin een doorgaande lijn door de school
te bevorderen.
Hartelijk dank voor uw komst.
Team
Studiedag
Morgenochtend tijdens de 1ste studiedag van dit schooljaar is de professionalisering van het
team gericht op verdieping van de kwaliteit van effectieve instructie. Dit bevordert het
omgaan met verschillen in onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bovendien stimuleren we
hiermee de groei van het eigenaarschap van het ‘leren leren’ van de leerlingen.
De middag is gereserveerd voor het jaarlijkse teamuitstapje.
Inspectiebezoek
Aanstaande maandag 23 september vindt er op onze school een regulier inspectiebezoek
plaats.
Het onderzoek is gestart met een gesprek van de inspectie met het bestuur van Veldvest,
waarin een beeld verkregen is van beleid en ontwikkelingen van de afgelopen jaren van de
stichting met betrekking tot het systeem van kwaliteitszorg, de kwaliteitscultuur, het
financieel beheer en de ambities die bestuur en scholen nastreven.
Hierop volgen nu de verificatieonderzoeken op enkele scholen, geselecteerd op basis van de
datum van het laatste inspectiebezoek.
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Het bezoek op de scholen bestaat uit:


klassenbezoeken



gesprek met directie, regisseurs en leermonitoren



gesprek met afvaardiging van teamleden



gesprek met 6 leerlingen uit gr. 6 t/m 8



documentenanalyse



afsluitend gesprek inspecteur met directie, regisseurs/leermonitoren en afvaardiging
vanuit het bestuur.

Uiteraard hoort u van ons de bevindingen.
Trudy Hoogwegt en Annemieke van den Heuvel.

Schoolbezoeken groep 8
In het kader van de aankomende schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs worden
leerlingen in deze periode in de gelegenheid gesteld om alvast een kijkje te nemen op
diverse VO-scholen en een dag of een dagdeel lessen te volgen. De uitnodigingen voor
de scholen in de regio druppelen nu binnen.
Veel leerlingen hebben met hun ouders ook al in het afgelopen schooljaar VO-scholen
bezocht en/of hebben gebruik gemaakt van de zogenaamde open dagen.
Om ervoor te zorgen dat hier gerichte keuzes worden gemaakt en er voor onze leerlingen
niet al teveel onderwijstijd verloren gaat, hanteren we als school in dit kader de volgende
richtlijn:


Indien voor ouders en kind de schoolkeuze al duidelijk en bekend is, kunnen deze
gebruik maken van de lesdag op de desbetreffende school;



indien ouders en kind nog twijfelen over de keuze van de school, kan er in
afstemming met de leerkracht gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid twee
scholen te bezoeken en daar lessen te volgen;



voor het aanmelden voor de dag op het Sondervick-college (“Ik op het Sondervick”)
verzoeken we ouders dit aan te geven bij de leerkracht. Deze verzorgt de aanmelding
centraal. Voor alle overige scholen melden ouders zelf hun kind aan voor de
‘meeloopdag’ bij de desbetreffende school. Dit geven de ouders door aan de
leerkracht, zodat deze een overzicht heeft van deze schoolbezoeken.

Gezonde week
Dinsdag 1 oktober start de Gezonde week. In deze week besteden we weer extra aandacht
aan gezonde voeding en beweging.
De week wordt geopend met de Op Dreef Run. Dit is een ‘sportief’ parcours rondom de
school. Daarnaast komen nog andere activiteiten aan bod zoals: Het “Ik eet het beter”-

2

project voor de groepen 5 t/m 8, samen buitenspelen en als afsluiting een korte
groepspresentatie.
Werkgroep Gezond Beleid

Samenwerking met Severinus
Al ruim tien jaar is basisschool Op Dreef samenwerkingspartner met Severinus, een
zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving voor mensen van jong tot oud met een
verstandelijke beperking. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen wij cliënten in de
gelegenheid stellen om hen te laten participeren bij ons op school.
Vorig schooljaar heeft Tomas Bonewald zich aan u voorgesteld. Hij verricht enkele dagen van
de week ondersteunende taken, onder monitoring van onze conciërge. Dit schooljaar is er
ook een cliënt werkzaam in de groepen 1-2. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief graag zelf aan
u voor.
Trudy Hoogwegt

Beste ouders,
In deze nieuwsbrief wil ik me graag aan u voorstellen.
Ik ben Linda Minten. Ik woon begeleid zelfstandig bij Severinus in
Veldhoven.
Werken met kinderen vind ik erg leuk en ik heb als vrijwilliger als
klassen-assistent ook al gewerkt op andere scholen, waaronder de Prins
Willem Alexanderschool in Veldhoven.
Nu ben ik op deze school begonnen met werken als klassen-assistent in groep 1/2.
Ik doe hier ondersteunende taken in de groepen. Juf Steffi van de Ven is mijn vaste
aanspreekpunt, maar ik help ook in de andere kleutergroepen.
U kunt mij zien op donderdag en vrijdag.
Linda Minten, groep 1-2
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Nieuws uit de groepen
Groepen 1-2
Bezoek vrachtwagen
In het kader van het thema ‘Reis je mee’ hebben de kinderen op maandag 16 september een
vrachtwagen van dichtbij mogen bekijken. Ze mochten ook zelf in de vrachtwagen zitten. Ze
hebben geleerd wat een dode hoek is en wat een draaicirkel van een vrachtwagen is.

Letter van de week
Vorige week was de ‘V’ de letter van de week, de kinderen hebben veel materialen
meegenomen voor in het letterkastje.
Deze week is de letter van de week de ‘B’ of de ‘D’;
dit verschilt per klas. Ook hier mogen de kinderen weer materialen voor meenemen.

Thema
Voor het thema ‘Reis je mee’ worden er allerlei activiteiten in de klas aangeboden. De
BEEBOT is in de meeste klassen al gebruikt tijdens de werklessen. Hierbij leren
de kinderen ruimtelijk inzicht en programmeren.
Elke klas heeft een thema-hoek waarin enthousiast gespeeld wordt, van een
reisbureau tot een bus of trein.
In de klassen worden met verschillende constructiematerialen voertuigen
gemaakt.

Groepen 4
Alles in 1
Inmiddels zijn we halverwege het project: “Waar is het?“
De kinderen hebben geleerd over de buurt, de wijk, dorp of stad en leren nu over
verschillende plaatsen in Nederland. Ook komen de aarde en de ruimte nog aan de orde.
Op vrijdag 11 oktober zullen de kinderen hierover een presentatie aan de ouders geven.
Dit zal op het eind van de middag zijn, houdt u hier alvast rekening mee?

Rekenen
In de eerste weken van het schooljaar hebben we het rekenen van groep 3 herhaald.
Al snel zijn we de getallen tot 100 gaan verkennen en zijn we vorige week gestart met de
tafel van 2.
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Kinderboekenweek
In het kader van de Kinderboekenweek mogen de kinderen op woensdag 2 oktober hun
favoriete boek van thuis meenemen, graag voorzien van naam.

Student
In groep 4b is reeds een student, Kayleigh van Hoek, gestart. Zij stelt zich hieronder aan u
voor.

Beste ouders,
Hallo, graag wil ik mij even aan u voorstellen. Mijn naam in
Kayleigh van Hoek en het komende half jaar zal ik stage lopen in
groep 4b bij Alice Mertens en Freek van Reen.
Ik ben 1e jaars PABO student aan de Fontys in Eindhoven. De
dinsdagen zijn mijn vaste stagedagen, maar ik zal er ook soms
op woensdag zijn. In het weekend werk ik als parttime kok bij
D’n Burgermister in het City Centrum. Verder woon ik op mezelf,
samen met mijn 2 honden, Guus & Pip. Mijn hobby’s zijn koken en wandelen met mijn
honden. Mochten er verder nog vragen zijn voor mij, dan zijn deze altijd welkom. 😊
Groetjes Kayleigh van Hoek

Groepen 5-6
Alles in 1
We zijn inmiddels op de helft van het project: Europa.
De kinderen hebben veel geleerd over West-Europa, Groot-Brittannië, de euro en Europol.
Momenteel zitten we midden in Rusland en de Balkan.
Door middel van “Flapbooks” gaan de kinderen hun reis door Europa presenteren aan elkaar
aan het eind van het thema.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek gaat weer van start op 2 oktober met dit jaar het thema Reizen.
Dit sluit voor onze groepen dit jaar perfect aan op het project “Europa” van Alles-in-1.
We vragen om alle kinderen hun favoriete boek van thuis mee te laten nemen, graag
voorzien van naam.
De kinderen mogen ook allemaal een oud leesboek meenemen, dat in de school onder de
kinderen kan rondzwerven. De reis van deze boeken willen we ook volgen.
Kijk voor meer informatie op www.kinderzwerfboek.nl
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Rekenen
Op school zijn de tafelsommen ontzettend belangrijk, ook bij veel andere
rekenonderdelen. In de klassen merken we dat de tafelsommen bij een aantal
kinderen wat weggezakt zijn in de zomervakantie. Het zou fijn zijn als dit thuis
spelenderwijs geoefend blijft worden, zodat dit op niveau blijft.
De kinderen kunnen hiervoor oefenbladen krijgen van hun leerkracht.
Ook de websites www.tafeltjesleren.nl en www.tafeltjesoefenen.nl zijn ideaal
om hiermee aan de slag te gaan.

Kwink
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van een veilige groep, hoe ga je met
elkaar om en hoe reageer je op elkaar. Dit wordt ondersteund vanuit de lessen van Kwink.
De afgelopen weken zijn de kinderen bezig geweest met afspraken die we belangrijk vinden
in de groep:
- hoe werken we op een prettige manier samen;
- hoe zorgen we voor een positieve sfeer in de groep.
Nu het schooljaar een aantal weken op weg is, zien we al veranderingen in de omgang met
elkaar en zien we ook de invloed van de Kwink lessen. Momenteel leren de kinderen een
situatie te bekijken op de ‘Condormanier”: als er iets gebeurt, neem dan even afstand, bekijk
de situatie en bedenk dan pas een oplossing.
De reactie van 1 van de leerlingen van groep 6: “Juf, dat is eigenlijk best slim, want als je

boos bent reageer je vaak op een manier, die later niet leuk blijkt te zijn! “

Groepen 7-8
Alles-in-1 toetsen
De alles-in-1 toetsen worden, zowel in de groepen 7 als 8, elke week op woensdag
opgegeven door de groepsleerkracht. Tevens wordt er dan samen met de leerlingen gekeken
naar hoe zij het beste kunnen plannen rondom het leren van deze toets.

Maakhuiswerk
Groepen 7: In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat de kinderen op dinsdag huiswerk
meekrijgen. Deze dag was onjuist opgenomen en moet zijn donderdag.
Groepen 8: elke dinsdag en donderdag wordt er in de groepen 8 maakhuiswerk besproken,
opnieuw opgegeven in ingepland in de agenda’s.

Kwink
De eerste paar weken van het schooljaar zijn we rondom Kwink bezig geweest met het
creëren van een veilige groep. De regels in de groep zijn besproken en de leerlingen weten
nu wat zij van zichzelf en elkaar mogen verwachten. Ook zijn bij Kwink de groepsrollen aan
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bod gekomen. Welke rol heeft een leerling in een groep? Ben je in bepaalde situaties meer
een leider? Of juist meer een volger?

Voorleesbezoek
Op 11 oktober gaat groep 7b op voorleesbezoek bij verzorgingstehuis Leukskenhei.
Verzorgingstehuis Leuskenhei is een locatie van zorginstelling ‘de Oktober’.
Hier wonen mensen met een lichamelijke beperking en mensen met
dementie. Met de groepen 7 en 8 gaan wij hier op voorleesbezoek om zo de
sociale cohesie tussen de jongeren en ouderen dichter bij elkaar te brengen.
Groep 7b zoekt 8 ouders of opa's/oma's die op 11 oktober mee kunnen
fietsen naar Leukskenhei. We vertrekken om 9.45 uur vanaf school en zijn
rond 12.00 uur terug. Graag opgeven bij de klassenouders.
De andere groep 7 en de groepen 8 hebben deze activiteit op een later moment dit
schooljaar.

Workshops thema Afrika/Azië
Op dinsdag 1oktober vinden er allerlei workshops rondom thema Afrika/Azië plaats in de
bovenbouw. Bij de workshops kleien en sieraden maken, wordt er nog hulp van ouders
gezocht. Meld je hiervoor bij meester Thijs! Op deze middag zijn ouders tevens welkom om
een kijkje te nemen van 13.45-14.00 uur.

Teambuildingsdag groepen 8
Op vrijdag 13 september j.l. heeft de teambuildingsdag van de groepen 8 weer
plaatsgevonden. Op deze dag hebben de groepen 8, onder begeleiding van de ouders, in
gemengde groepjes allerlei activiteiten gedaan waarbij het samenwerken centraal stond.
Het was een enorme geslaagde dag!

Bijlagen: -
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