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Belangrijke data:
01 t/m 11 oktober

Gezonde Week

08 oktober

‘Ik op het Sondervick' (lesdag voor leerlingen groepen 8)

14 t/m 18 oktober

Herfstvakantie

24 oktober

Nieuwsbrief 5

30 oktober

Peuterkijkmiddag 13.00-14.30 uur

30 oktober

Vergadering activiteitencommissie 20.00-21.30 uur

30 oktober

Thema-avond Voortgezet Onderwijs 19.30-20.30 uur

Nationale Onderwijsweek 2019
De Stichting Nationale Onderwijsweek (NOW) ziet onderwijs als de motor voor leven, leren en
werken. Daarom organiseert de stichting ieder jaar in de eerste week van oktober de
Nationale Onderwijsweek waarin de pracht en de kracht van onderwijs centraal staat.
Thema 2019 is : ‘De schoonheid van het vak’.
Dag van de Leraar
Datum: maandag 7 oktober 2019
De 'Dag van de Leraar' is de Nederlandse variant van de internationale
World Teachers' Day (jaarlijks op 5 oktober).

De 'Dag van de Leraar' valt in de Nationale Onderwijsweek en is bedoeld als een feestdag
voor alle leraren in Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van
onderwijs.

"Onderwijs is zowel een mensenrecht op zich als een onontbeerlijk middel om andere
mensenrechten te realiseren. Als een hefboomrecht is onderwijs immers het voornaamste
hulpmiddel dat economisch en sociaal gemarginaliseerde volwassenen en kinderen in staat
stelt om zichzelf uit de armoede te halen en de middelen te verwerven om ten volle deel te
nemen aan het leven van hun gemeenschap. Onderwijs is essentieel om vrouwen in staat te
stellen voor zichzelf op te komen, kinderen te beschermen tegen uitbuiting, gevaarlijk werk
en seksuele uitbuiting, mensenrechten en democratie te bevorderen, het milieu te
beschermen en de bevolkingsgroei onder controle te houden. Meer en meer wordt onderwijs
erkend als een van de beste investeringen die een overheid kan doen. Maar het belang van
onderwijs ligt niet enkel op praktisch vlak: een goed opgeleide, verlichte en actieve geest, in
staat vrij en op vele gebieden rond te dwalen, is een van de vreugden en beloningen van het
menselijk bestaan."
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Inspectie positief
Bij het belang en meer nog de “waarde” van het onderwijs -zoals ook hierboven geschetstpast als vanzelfsprekend een (zelf)kritische blik op de kwaliteit ervan.
Zoals u weet heeft maandag 23 september jl. een zogenaamd verificatieonderzoek door de
inspectie plaatsgevonden.
In het afsluitende gesprek zijn de bevindingen van de inspecteur n.a.v. de diverse
gesprekken en klassenbezoeken gezamenlijk met het team gedeeld.
De gehele kwaliteitszorg is op alle bekeken domeinen ‘aanbod, didactisch handelen,
pedagogisch klimaat, sociale en maatschappelijke competenties’ als (ruim) voldoende
beoordeeld, waarbij het domein ‘kwaliteitscultuur’ als een krachtig proces geduid is en
teamontwikkeling en teambetrokkenheid specifiek als positief genoemd werden.
Een –naar ook onze mening- passende en verdiende opsteker voor de gezamenlijke
inspanningen van het team!
De rapportage volgt.
Trudy Hoogwegt en Annemieke van den Heuvel.

Afscheid André Hendrikx
Vrijdag 4 oktober is de laatste werkdag van onze conciërge André Hendrikx.
André heeft ervoor gekozen de laatste periode van zijn werkzame leven in een andere
context invulling te willen geven.
We kijken terug op een periode van 17 jaar trouwe dienst, waarbij hij zich voor het team, de
leerlingen en de ouders van Op Dreef enorm heeft ingezet.
We nemen deze week op passende wijze afscheid van André en wensen hem op zijn nieuwe
werkplek veel succes.
Vanaf 7 oktober a.s. worden zijn werkzaamheden door Dhr. Remko Kool overgenomen, een
conciërge die tot nu toe ook op andere scholen van Veldvest werkzaam is geweest.
Wij heten Remko Kool van harte welkom bij ons op school.

Wijziging jaarplanning
De voorbereidingen voor de kerstactiviteit van dit schooljaar zijn al begonnen.
Omdat er is besloten om dit jaar weer een kerstdiner te organiseren, laten we u nu al weten
dat de schooltijden op donderdag 19 december zijn gewijzigd.
De leerlingen volgen onderwijs van 8.30 – 11.45 uur, zijn ’s middags vrij en worden weer
verwacht om 17.00 uur. De kerstviering vindt dan plaats van 17.00 – 19.00 uur.
Noteert u dit tijdig in uw agenda.
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Kijkmiddag peuters
Op 30 oktober aanstaande vindt de eerste peuterkijkmiddag in dit
schooljaar plaats.
Ouders die in het nieuwe schooljaar een zoon of dochter hebben die
4 jaar wordt en kennis willen maken met onze school, zijn op die
middag van 13.00-14.30 uur van harte welkom met hun kind.
We starten met een rondleiding door onze kleutergroepen, waardoor
een eerste indruk ontstaat over hoe wij het onderwijs aan de jonge
kinderen hebben ingericht en georganiseerd.
Terwijl de aanstaande schoolgaande peuters in de kleutergroepen kunnen blijven spelen,
volgt er voor ouders een korte presentatie over wie wij als Op Dreef zijn en waar wij voor
staan. Er is uiteraard ook gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen en/of uw kind direct
aan te melden.
Trudy Hoogwegt

Kwinkslagen
De eerste schoolweken zitten er weer op. In de groepen is er volop aandacht besteed aan het
sociaal-emotioneel leren en de groepsvorming.
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn:
-jezelf leren kennen
-omgaan met je (soms heftige) emoties
-je inleven in anderen
-verantwoorde keuzes leren maken
-vriendschappen en andere relaties leren hanteren
Kortom: alles wat belangrijk is om nu en later succesvol mee te doen aan en in onze
maatschappij.
Tijdens de informatie avond heeft u vernomen dat we dit schoolbreed aanbieden aan de
hand van de methode ‘Kwink’. Nieuw in deze methode zijn de ‘Kwinkslagen’. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van stappenplannen of versjes om kinderen duidelijk te maken hoe ze een
situatie het beste kunnen oplossen.
Een Kwinkslag is een oplossingsstrategie om een probleem aan te pakken.
Denk bijvoorbeeld aan;
-het oplossen van een conflict
-het vergroten van de concentratie
-het omgaan met keuzes
-positief communiceren.
Elke Kwinkslag krijgt een poster. Deze is dan ook door de school te zien zodat er steeds
naar verwezen kan worden.
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Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de Kwinkslagen zodat u er thuis ook met
uw kind(eren) over in gesprek kunt gaan.

Kwinkslag 1: positief communiceren
Condor en Kalkoen! Positief communiceren, hoe doe je dat? Aan het begin van dit schooljaar
komen Condor en Kalkoen weer langs.
Ze leren de kinderen het volgende: Doe je als Condor, dan... - neem je afstand en denk je na
voordat je spreekt; - benoem je wat er gebeurt; - blijf je vriendelijk; - houd je rekening met
de gevoelens van de ander.
Doe je als Kalkoen, dan... - begin je te praten voordat je nagedacht hebt; - zeg je wat jij
vindt; - interesseren de gevoelens van de ander jou niet; - gebruik je woorden als nooit,
altijd, telkens en vaak.
Middels toneelstukjes en situaties die zich voordoen op school oefenen de kinderen in de
klas wat prettig is voor het pedagogisch klimaat in de groep.

Kwinkslag 2: conflicthantering
In sociale contacten kunnen irritaties ontstaan die overgaan in een conflict. Kinderen die zich
kunnen verplaatsen in de ander zullen makkelijker tot een oplossing komen en zo conflicten
de baas zijn. We noemen dit de oversteektechniek.
Een conflict kan snel escaleren, kinderen kunnen de controle over hun gedrag verliezen en
geen rekening meer houden met anderen.
Daarom is het van belang dat kinderen leren:
1. tot rust te komen in een conflictsituatie;
2. zich te verplaatsen in de positie van de ander;
3. gezamenlijk te werken aan een oplossing.
De kinderen leren dat ze in een conflictsituatie de volgende vier stappen kunnen gebruiken
om tot een oplossing te komen:
Stap 1: Stop.
Stap 2: Word rustig en luister.
Stap 3: Steek over.
Stap 4: Verander samen de situatie.
Elly van de Ven, Dorien Felten, Kim Somers (regisseurs)

Gezond beleid/ bewegingsonderwijs
Het gezond beleid van onze school hebben we op dit moment hoog op de agenda staan.
Na een geslaagde ‘Week van het gezond gedrag’ in oktober, willen we de komende periode
een impuls blijven geven aan bewegen, gezond eten en gezonde traktaties. Deze week zou
geopend worden middels de ‘Op Dreef run’. Door slecht weer is deze echter niet doorgegaan
en wordt deze op een later moment dit jaar ingehaald.
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De leerlingen uit de groepen 3 en 4 gaan we, middels een MQ-schooltest, volgen op het
gebied van hun motoriek. Hierbij wordt de motorische ontwikkeling van leerlingen in kaart
gebracht om eventuele achterstanden te signaleren en/of talenten vroeg te herkennen.
De MQ-schooltest is ontwikkeld en gevalideerd in samenwerking met de Vrije Universiteit
van Amsterdam (VU) en de Haagse Hogeschool, en is uitgebreid in de praktijk getoetst
(www.mqschooltest.nl).
Deze MQ-schooltest zal op dinsdag 5 en woensdag 6 november tijdens de gymles worden
afgenomen bij de desbetreffende groepen. Tijdens deze test krijgen we ondersteuning van
Dhr. Peter Redegeld.
De ouders van deze groepen worden middels een separate brief op de hoogte gesteld van de
uitslag.
Bij eventuele vragen of extra informatie kunt u contact opnemen met Faaike Jansen,
vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Faaike Jansen, namens de beleidsgroep Gezond Beleid

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2
De leerlingen zijn druk bezig met het thema “Reis je mee?”
Verkeerslichten, verkeersborden en vervoersmiddelen worden besproken.
De kinderen vertellen enthousiast en brengen allerlei materialen mee.

5

Op maandag 16 september hebben de kleutergroepen
voorlichting gekregen over de “dode hoek”. De leerlingen
hebben instructie gekregen over de verkeersveiligheid, de
cabine mogen verkennen en vragen gesteld aan een
vrachtwagenchauffeur.
Dit alles sluit dus mooi aan bij het thema “Reis je mee” en
bevordert de kennis over verkeersveiligheid.

Liedje bij dit thema
Toet, toet, toet
Kijk altijd goed
Wat het stoplicht
voor je doet
Toet, toet, toet
Daar kom ik aan
Rood is stop
En groen is gaan
Dinsdag 1 oktober hebben we de start van de gezonde week gehad. De geplande Op Dreef
Run kon vanwege het slechte weer niet doorgaan. Als het weer het toelaat, laten we volgende
week dinsdag zien heel sportief te zijn.
De kinderen van groep 1/2 lopen dan de Run met een maatje uit groep 7/8.
Op woensdag 2 oktober zijn we gestart met de Kinderboekenweek.
Alle kinderen mochten hun lievelingsboek laten zien en
er iets over vertellen.

Groep 3

Kinderboekenweek
Op 2 oktober zijn we gestart met de Kinderboekenweek.
Het thema is “Reis je mee” (gelinkt aan vervoer). Centraal staan komende week vervoer, lezen
van boeken en op reis gaan. Ook gaan we praten over verschillende soorten boeken en
mogen de kinderen vertellen over hun eigen boek en/of voorlezen uit hun lievelingsboek.
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Thema lijn 3 “Smakelijk eten”
Dinsdag is het thema “Smakelijk eten” van Lijn 3 gestart. We zijn gestart
met het voorlezen van het boek “Een haar in de soep” wat over (uit) eten
gaan gaat. In de klassen hebben wij een restaurant gemaakt.
De volgende letters worden in dit thema aangeleerd:
l – u – o – p – oe – h – ei.

Gezonde week
Dinsdag is ook de Gezonde week van start gegaan. In deze periode geven we extra aandacht
aan gezonde voeding, beweging en samen spelen (met leerlingen uit groep 5).
Daarnaast maakt groep 5 voor groep 3 een gezonde pauzehap en hebben we een afsluitend
optreden voor een aantal andere groepen.

Herfst-leespad
Vrijdag voor de herfstvakantie krijgen de kinderen een “herfst-leespad” mee naar huis. Het is
de bedoeling dat de kinderen in de vakantie samen met u of alleen in
de boeken duiken. Elke keer lezen betekent een rondje kleuren. Na de
vakantie kan uw kind het ingevulde blad inleveren bij de leerkracht en
is er een verrassing!

Muziek
Op woensdag 2 oktober zijn de muzieklessen van de Muziekklup (Art4you) van start gegaan.
Gedurende het hele schooljaar krijgen de kinderen op donderdagmiddag van een
muziekdocent les.

Groep 4
Kwink
Inmiddels hebben wij 4 lessen van Kwink achter de rug. De kinderen hebben geleerd hoe ze
iets tegen elkaar kunnen zeggen. We hebben gesproken over de ‘kalkoen’ manier of de
‘condor’ manier; vraag uw kind hier thuis gerust eens naar.
Vorige week hebben de kinderen de “oversteektechniek” geleerd, hierbij leren ze zich in de
ander te verplaatsen.
Gedurende de dag pakken we hier geregeld op terug.
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Alles in 1
We hebben inmiddels het rondje Nederland achter de rug en gaan nu een stap verder en
hebben het over de aarde/ruimte.
Op vrijdag 11 oktober geven de kinderen een boeiende presentatie over de afgelopen
8 weken. Vanaf 13.35 uur bent u van harte welkom in de klas van uw kind.
Gezien de beperkte ruimte nodigen wij alleen de ouders uit. Mochten beide ouders niet in de
gelegenheid zijn, dan is het natuurlijk mogelijk dat er een opa of oma komt.

Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober is de Kinderboekenweek geopend. De kinderen van groep 4
mochten hun lievelingsboek mee naar school nemen. Dit boek was tevens het kaartje wat
door de conducteur “geknipt” werd en dan konden de kinderen naar binnen en gingen ze
met de trein op reis.
In de klas mochten de kinderen over hun lievelingsboek vertellen en hebben ze titels van
anderen overgenomen. De kinderen hebben nu een boekenlijst waarop ze kunnen zien wat
ze graag eens zouden lezen. Er is heel serieus, goed en gezellig aan deze opdracht gewerkt.

Terugblik
De afgelopen 8 weken hebben de kinderen hard gewerkt. We wensen u en de kinderen voor
volgende week alvast een fijne herfstvakantie!

Groepen 5 en 6
Gezonde week en Kinderboekenweek
De komende weken zijn we gezond en lezend actief.
Deze week staat het extra bewegen centraal. We doen dit door onder andere een energizer
in te zetten tussen de lessen door.

Alles- in –1:
Het thema Europa zijn we aan het afronden. Deze week maken de leerlingen de laatste toets
van week 5. We gaan ons nu richten op het nieuwe thema: de Middeleeuwen.
De start van dit thema vindt plaats in de eerste week na de herfstvakantie.
Op 23 oktober reizen we terug in de tijd naar de Middeleeuwen in het Prehistorisch dorp te
Eindhoven.
Op donderdag 3 oktober ontvangt u een app van de klassenouder. We zoeken namelijk
ouders die kunnen rijden die dag en ook ouders die leerlingen willen begeleiden. We zijn van
half 10 tot half 2 in het Prehistorisch dorp.
We vertrekken om 9.00 uur en om half 2 rijden we weer terug.
Zorg dat uw kind die dag passende kleding draagt, want ze gaan actief Middeleeuws aan de
slag!
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Groepen 6 en de blaasbende
Via de muziekschool maken de leerlingen kennis met echte blaasinstrumenten.
Ze krijgen les van een muziekdocent van Art4U. De leerlingen hebben vorige week een
instrument mogen uitkiezen waar ze de komende weken op gaan leren spelen.
In november komt er een uitvoering voor alle ouders. U zult verstelt staan wat ze in deze
korte tijd, 10 lessen, gaan leren. Te zijner tijd krijgt u nog een uitnodiging met de dag en
tijd van het optreden.

Tafeltoets na de herfstvakantie
In de week van 28 oktober nemen we in de groepen 5 en 6 weer de tafeltoets af.
Voor de groepen 5: 2 t/m 6 en 9
Voor de groepen 6: 2 t/m 9
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.

Groep 7-8
Workshops thema Afrika/Azië
De leerlingen zijn dinsdag bezig geweest met workshops rondom het thema Afrika/Azië. Ze
waren verdeeld over vijf workshops: Afrikaanse dans, henna tattoo’s maken, Buddha kleien,
sieraden maken en mandela’s ontwerpen.
Iedereen heeft goed zijn best gedaan, de resultaten mogen er dan ook zeker zijn!

Kinderpostzegels
De groepen 8 zijn vanaf woensdag 25 september actief bezig met de verkoop van de
kinderpostzegels. Dit jaar gaat de opbrengst naar kinderen in blijf-van-mijn-lijf huizen.
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Deze kinderen moeten vaak snel uit huis vanwege huiselijk geweld en hebben daarom (bijna)
geen spullen bij zich. Ook mogen ze niet op hun telefoon of social media, omdat
familieleden dan kunnen vinden waar ze verblijven. De kinderen in deze huizen zijn dan wel
veilig, maar het is voor deze kinderen niet fijn. Het geld van dit jaar wordt gebruikt om deze
kinderen te voorzien van wat kleine spulletjes, zoals: een knuffel, kleurboek etc. De
leerlingen zijn erg enthousiast op pad gegaan. De inzet van de leerlingen werd rijkelijk
beloond. Wat definitief is opgehaald wordt binnenkort bekend gemaakt, maar met de
groepen 8 hebben we €9000 euro opgehaald!!

Hoi ik ben Leanne (11) uit groep 8B,
Ik heb dit jaar mee gedaan aan kinderpostzegelactie 2019.
Ik vond het super leuk om te doen, omdat je langs de deuren kon gaan om
spullen te verkopen en daarmee geld op haalt om kinderen in een blijf-vanmijn-lijf huis te helpen. Ik heb 80 bestellingen gedaan in de afgelopen week
en heb daarmee €1000 euro opgehaald. Ook andere kinderen hebben veel
geld opgehaald. Ik ben trots op de andere kinderen van groep 8!
Groetjes, Leanne der Kinderen

Informatie avond voortgezet onderwijs
Op woensdag 30 oktober van 19.30 uur tot 20.30 uur is er een informatieavond over het
voortgezet onderwijs. Deze informatieavond vindt plaats in de aula van Op Dreef. De inloop
is vanaf 19.15 uur. Op deze avond geven wij informatie rondom de inschrijfprocedure en
vertellen we waar u op kunt letten bij het maken van keuzes voor de middelbare school.
Tijdens deze avond geven wij ook een overzicht van de open dagen van de scholen in de
regio.

HALT
In de bovenbouw komt HALT ieder jaar gastlessen geven. Dit jaar krijgen de groepen 7 op 23
oktober een gastles over online veiligheid. De groepen 8 krijgen 10 oktober een gastles over
jeugdcriminaliteit. In de bijlagen is een informatieblad opgenomen over de voorlichting die
de leerlingen van groep 8 volgende week gaan krijgen. Deze kunt u doorlezen, zodat u weet
waar de les over zal gaan.

Ik op het Sondervick
Volgende week dinsdag (8 oktober) is er een meeloop dag op het Sondervick College. De
leerlingen moeten hun schooltas meenemen en moeten zelf zorgen voor fruit, lunch en
drinken. Tevens moeten zij ook zorgen dat ze schrijfgerei bij zich hebben en iets waar ze
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op kunnen schrijven. Leerlingen volgen volgens rooster een ‘echte’ dag op het Sondervick
College. Het is de bedoeling dat de leerlingen op eigen gelegenheid naar het Sondervick
College gaan. De leerlingen verzamelen tussen 8.45-9.00 uur bij het middelste gebouw
(gebouw D). Vervolgens melden ze zich bij meester Thijs, die daar dan ook staat. Rond
14.15 uur is de dag afgelopen. Ook aan het einde van de dag melden de leerlingen zich weer
bij meester Thijs, zodat wij weten dat iedereen de volledige dag aanwezig is geweest.

Opening kinderboekenweek
De leerkrachten van de groepen 7-8 hebben de Kinderboekenweek geopend als de crew van
Opdreef Airlines. Het thema van dit jaar is ‘op reis’. De Kinderboekenweek duurt tot 13
oktober.

Leerlingen in gesprek met de inspecteur
We moesten om 13.15 uur naar het lege lokaal in de groene vleugel van de school. Daar
zaten twee inspecteurs. Een van hen vroeg ons eerst of we na wilden denken over een cijfer
voor de school. Hij stelde de vraag wat we vonden van de school. Iedereen zei dat het
eigenlijk wel een leuke school was. De andere inspecteur vroeg of iedereen zich veilig
voelde. Iedereen voelt zich veilig.
Ook vroegen ze wat er beter kon op school. Wij zeiden dat het voetbalveld beter kon en de
toiletten mogen schoner. Ook mogen de tegels op het plein rechter.
We gaven allemaal ons cijfer en gemiddeld kwam de school uit op een 8.
Indy, Veerle, Mike
Neele, Bart, Noud, Tristan
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Pleegzorginformatieavond
In de bijlage vindt u informatie over een Pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg
in Veldhoven.

Informatieavond “Zindelijkheid”.
Op 22 oktober a.s. organiseert de GGD Brabant-Zuidoost een informatieavond over
bedplassen. Deze vindt plaats in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond (voor verder info, zie
bijlage).

Bijlagen:
-

Kliederkerk Veldhoven

-

Flyer Kliederkerk Veldhoven

-

Pleegzorginformatieavond “Combinatie Jeugdzorg”

-

Poster “pleegzorg”

-

Info avond Zindelijkheid

-

Voorlichting “Jeugdcriminaliteit” (Halt)

-

Flyer Sjors Creatief kick off
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