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Belangrijke data:
29 oktober

MR vergadering 19.30 uur

30 oktober

Peuterkijkmiddag 13.00 – 14.30 uur

30 oktober

AC vergadering 20.30-22.00 uur

30 oktober

Informatieavond PO/VO, start 19.30 uur

07 november

Nieuwsbrief 6

Algemene informatie
“Ons geluid vraagt versterking“
Onderwijsstaking 6 november 2019
Op woensdag 6 november a.s. is er opnieuw een landelijke onderwijsstaking uitgeschreven
voor het Primair en Voortgezet Onderwijs.
De diverse vakbonden hebben de staking aangekondigd in de week dat de begroting van
OCW in de Tweede Kamer wordt besproken, waarbij zij bij het kabinet de hoge werkdruk, het
salaris en de urgentie van personeelstekorten extra willen benadrukken.
Naast bovengenoemde thema’s staat voor het team van BS Op Dreef de aandacht voor het
versterken van een positief imago van ons beroep hierbij voorop.
Het middel, staking, is een recht van elk personeelslid en veronderstelt een individuele
afweging, waarover momenteel intern met het team het gesprek plaatsvindt.
Aanstaande maandag informeren wij u via een extra nieuwsbrief of daar gebruik van
gemaakt wordt en de school dan vanwege deze onderwijsstaking gesloten zal zijn, of dat er
gekozen wordt voor een alternatieve invulling om hier aandacht aan te geven.
Namens het team
Trudy Hoogwegt, Annemieke van den Heuvel

Website en Parro
In de nieuwsbrief van 22 augustus jl. is aangekondigd dat de ‘lancering’ van de nieuwe
website en de introductie van het communicatiemiddel Parro na de herfstvakantie zou
plaatsvinden.
Aangezien er ‘achter de schermen’ nog enige technische handelingen verricht moeten
worden, is deze actie helaas vertraagd en wordt verplaatst naar 1 december.
In de nieuwsbrief van 7 november wordt concreet aangegeven op welke wijze Parro kan
worden geactiveerd en voor welke informatie zal worden ingezet.
Trudy Hoogwegt
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Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad
Ook dit schooljaar zal de MR weer actief zijn op BS Op Dreef.
De MR bestaat dit jaar uit de volgende leden:
- Personeelsgeleding: Leanne Bataille, Ingrid van Gerven, Driek Peters, [vacature]
- Oudergeleding: Ric Huisman, Roland Mol, Muriel Teunissen, Rob Zwanenberg
Waar mogelijk zullen wij als MR weer meedenken over het beleid van de school.
Als u graag een onderwerp besproken wilt zien worden in de MR, horen wij dat graag.
U kunt dit dan doorgeven aan de leden van de MR, maar mag ons ook een e-mail sturen:
mrbsopdreef@gmail.com
Tevens willen wij u langs deze weg nogmaals uitnodigen om eens een MR-vergadering als
toehoorder bij te wonen.
De eerstvolgende vergadering staat gepland voor dinsdag 29 oktober 2019, om 19:30 uur.
De vergadering zal plaatsvinden in de oranje vleugel, op de eerste verdieping.
De data van de andere vergaderingen zijn:
dinsdag 28 januari 2020, dinsdag 17 maart 2020, dinsdag 12 mei 2020, donderdag 11 juni
2020 en dinsdag 23 juni 2020.
Omdat (een gedeelte van) de vergadering soms niet-openbaar is, wordt aangeraden om u
altijd vooraf aan te melden, via ons e-mailadres: mrbsopdreef@gmail.com
Onlangs hebben wij ons jaarverslag van afgelopen schooljaar vastgesteld.
Dit jaarverslag is gepubliceerd op de website van de school, maar voor het gemak kunt u dit
ook lezen via de navolgende link: https://www.bsopdreef.nl/?wpfb_dl=157
De leden van de MR van BS Op Dreef

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit de gymzaal
Op woensdag 23 oktober zijn de leerlingen van de groepen 3 gestart met het Schooljudoproject vanuit de Brede School. Vier weken lang zal een judo-leraar de leerlingen de
basisvaardigheden van het judo aanleren. Dit project zal worden afgesloten met een groot
evenement in d’n Ekkerman. De datum hiervoor is nog niet bekend.
Op maandag 4 november starten de leerlingen van de groepen 6 met het ‘Veldhoven-danst'
project. In zeven weken tijd wordt er door een professionele danser van DEDE dance een
gave dans aangeleerd die de kinderen op zaterdag 21 december mogen laten zien in theater
de Schalm. Meer informatie hierover volgt nog.
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MQ-schooltest groepen 3 en 4
We hebben nog niet alle brieven teruggekregen met betrekking tot de goedkeuring van de
aanwezigheid van Dhr Peter Redegeld tijdens de MQ-schooltest op 5 en 6 november. Mocht
u dit nog niet gedaan hebben deze graag voor 28 oktober inleveren bij de eigen leerkracht.
In de bijlage vindt u nogmaals de brief.
Faaike Jansen

Groepen 1-2
Na een welverdiende herfstvakantie zijn we begonnen aan een nieuw thema: “de herfst”.
De klassen worden de komende weken al ondergedompeld in de sfeer die daarbij hoort. We
hebben veel spel-, en knutselideeën klaarliggen. Verder ondernemen we allerlei activiteiten
zoals de herfstwandeling van vrijdag 25 oktober aanstaande.
Het is fijn als u uw kind passende kleding aangeeft en laarzen om lekker mee door het bos
te kunnen lopen. We gaan op zoek naar allerlei spullen die we verzamelen in onze eierdoos.
Hier kunnen we in elk vakje een onderdeel van onze verzameling duidelijk opbergen.
De nieuwe letter de komende twee weken is de i. Het is leuk als uw kind iets voor het
letterkastje meebrengt.

Groepen 3
Lijn 3
Deze week ronden we thema 3 “smakelijk eten” af. Dinsdag hebben we met de kinderen een
recept bekeken van groentesoep met zelfgemaakte soepballen. Alle kinderen hebben
meegeholpen aan het bereiden van deze soep. In groepjes zijn er boodschappen gedaan,
soepballetjes gedraaid, groente gesneden enz. En natuurlijk zeiden de kinderen ‘s middags
“smakelijk eten” tegen elkaar en heeft ieder de soep gegeten. Het was heerlijk!

Biebbezoek
We gaan binnenkort op bezoek bij de bibliotheek. Het thema zal zijn “We gaan op
berenjacht 2.0”.
maandag 4 november gaat groep 3a
dinsdag 5 november groep 3b.
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Groepen 4
Alles in 1
Volgende week starten we met het nieuwe thema van alles in 1: “Jij en ik”.
In dit thema leren de kinderen over verschillen tussen mensen en culturen.
Ook zullen de kinderen kennismaken met diverse gerechten uit verschillende culturen.
Verdere informatie hierover volgt later via de klassenouders.
Muziekles
Afgelopen maandag zijn we gestart met de muzieklessen van “Art4U”. De kinderen krijgen
het hele jaar op maandag muziekles van Sandor Stürbl. In de eerste les waren de kinderen
erg enthousiast en hebben ze het liedje “opstaan” geleerd.

Groepen 5/6
Alles in 1:
Wij zijn met de groepen 5 en 6 deze week gestart met het nieuwe thema. De komende
periode gaan de leerlingen zich verdiepen in de Middeleeuwen. De kinderen krijgen iedere
week een samenvatting mee naar huis om te leren voor de toets van die week. We willen u
als ouder vragen hier met uw kind aandacht aan te besteden.
Schoolreis:
We hebben het schoolreisje op het thema aan laten sluiten en zijn afgelopen woensdag naar
het Prehistorisch dorp geweest. We hebben daar een reis terug in de tijd gemaakt naar de
Prehistorie en de Middeleeuwen. De kinderen hebben deelgenomen aan verschillende
activiteiten uit die tijd, zoals het maken van een beitel en bijbehorend leren tasje. De
kinderen hebben mergelsteen bewerkt met hun zelfgemaakte beitel. Ook zijn ze bezig
geweest met speerwerpen, boomstamvaren, houtzagen, graan malen tot meel en thee
trekken van kruiden.
Iedereen heeft genoten!

Rekenen:
De kinderen van groep 5 en 6 krijgen woensdag 30 oktober een tafeltoets. Ze moeten dan
snel de sommen kunnen invullen. Het automatiseren van de tafeltjes is dus belangrijk.
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Voor de kinderen van groep 5 staan nu de tafels 2 t/m 6 en de tafel van 9 en 10 centraal.
Voor de groepen 6 alle tafels.
We willen u vragen de komende dagen nog wat extra met uw kind te oefenen zodat iedereen
woensdag met een goed gevoel aan de tafeltoets kan beginnen.
Uitvoering muziek:
De kinderen van de groepen 6 zijn inmiddels gestart met de muzieklessen van Art4U. Ze
hebben allemaal een instrument gekozen en hebben de eerste lessen al gehad.
Op 18 november laten de kinderen tijdens een uitvoering horen wat ze hebben geleerd. U
krijgt t.z.t. hier nog bericht over.
Het is de bedoeling dat de kinderen ook thuis flink oefenen. Een uurtje in de week op school
is niet genoeg om het echt goed onder de knie te krijgen. We vragen daarom uw
medewerking. Denk dan ook aan de informatie die u via de mail is toegestuurd.

Groepen 7-8
Ouderavonden groep 7
Op maandag 28 oktober worden de intekenlijsten aan het prikbord in de aula opgehangen
voor de ouderavonden.
De oudergesprekken vinden plaats in de week van 18 november. Kinderen worden ook van
harte uitgenodigd bij deze gesprekken aanwezig te zijn. Dit om hen mede verantwoordelijk
te maken voor het eigen leerproces.
Voor de leerlingen van de groepen 8 worden de intekenlijsten (prikbord grote hal) in de week
van 25 november opgehangen. Deze vinden later plaats zodat de uitslagen van de B8
toetsen ook meegenomen kunnen worden in het voorlopig advies.
Cito toetsen groep 8
Na een welverdiende herfstvakantie zijn de groepen 8 gestart met de B8 toetsen van het LVS.
Deze toetsen worden de komende weken geanalyseerd en vanuit deze analyse zal er een
plan van aanpak gemaakt worden en de ondersteuning hierop worden afgestemd. Daarbij zal
er weer groepsdoorbrekend gewerkt gaan worden. Dit betekent dat met betrekking tot
diverse vormingsgebieden kinderen uit de 2 groepen in 3 verschillende instructiegroepen
worden gegroepeerd met ondersteuning van de onderwijsassistente. Op de informatieavond
van 30 oktober a.s. volgt hierover nog een verdere toelichting.
Benieuwd naar de uitslagen van uw kind? Deze staan binnenkort in het ouderportaal van
parnassys.
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Informatie avond Voortgezet Onderwijs
Overgang van Basis naar Voortgezet Onderwijs
Op woensdag 30 oktober start de informatieavond om 19.30 uur. Deze vindt plaats in de
aula. De inloop is vanaf 19.15 uur. Wij informeren U over de afname van de cito eindtoets,
advisering en inschrijfprocedures richting Voortgezet Onderwijs.
Tijdens deze avond geven wij een overzicht van de open dagen van de scholen in de regio.
Uw kind heeft deze week een VO-gids mee naar huis gekregen. Ook in de klassen wordt hier
aandacht aan besteed. De verschillende richtingen worden besproken.
Middels het “GOAL”- boekje krijgen kinderen steeds beter zicht op wat voor hen nodig is om
naar de gewenste richting uit te kunnen stromen.
Art4U
Vanaf volgende week starten de groepen 7 met muziekonderwijs dat vanuit de muziekschool
Art4U aangeboden wordt.
Het onderwerp dit jaar is: “Zangbende”.

Verkiezing sporters van het jaar
Op vrijdag 17 januari 2020 vindt de verkiezing van de sportman, sportvrouw, sportploeg en
sporttalent van het jaar plaats, in Theater De Schalm in Veldhoven. De sporters, die komen
uit Veldhoven of zijn aangesloten bij een Veldhovense sportvereniging, worden beloond voor
hun sportieve prestaties. Brede School Veldhoven vraagt eenieder te helpen met het
verzamelen van nominaties, van sporters die –in hun categorie- een bijzondere prestatie
geleverd hebben. Wij brengen bijgaande flyer onder uw aandacht met de oproep om met
name nominaties voor sporttalent van het jaar voor te dragen.
Tot en met 23 november 2019 kan dit via de website van Sportgala Veldhoven via
www.sportgala-veldhoven.nl/aanmelden De winnaars worden gekozen door een
deskundige, onafhankelijke jury. Zie voor meer informatie bijgaande flyer.
Brede School Veldhoven

Bijlagen:

-

Flyer “Verkiezing sporters van het jaar”.
Flyer Halloween Kromstraat
MQ schooltest
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