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Nieuwsbrief 7

Algemene informatie
Ouder - kindgesprekken
Binnenkort vinden de oudergesprekken plaats. Vanaf groep 5 zijn de kinderen bij het
gesprek aanwezig. In het eerste kind-oudergesprek staan het gedrag, de taakaanpak,
werkhouding en welbevinden centraal. Uiteraard worden ook de leerontwikkeling en
leerdoelen besproken a.d.h.v. de E-toetsen van vorig schooljaar en de methodetoetsen
van dit schooljaar. Deze kunt u volgen in Parnassys.

Vooraf vullen de kinderen een Ik-cirkel in. De kinderen uit de groepen 5 en 6 bedenken na
afloop van het gesprek één of twee doelen waaraan ze de komende tijd willen werken.
De kinderen nemen de Ik-cirkel op 15 november ter voorbereiding op het gesprek mee in de
rapportmap. We verwachten dat u deze meeneemt naar het oudergesprek.
De kinderen van de groepen 7 en 8 werken sinds het begin van het schooljaar aan een aantal
doelen die zij geformuleerd hebben in het GOAL boekje.
Tijdens de kennismakingsavond begin van het schooljaar is u verteld dat er geen uitdraai
van Zien meer wordt meegegeven. Zien is een instrument voor leerkrachten, bedoeld om aan
de hand van een groot aantal vragen, leerlingen van de groep in beeld te krijgen. Vanaf
groep 5 vullen ook de leerlingen een vragenlijst in over het leer-en leefklimaat in de groep
en de sociale vaardigheden. Beide uitkomsten komen naast elkaar in een groepsprofiel te
staan. Op deze manier krijgt de leerkracht nog meer zicht op het sociaal-emotioneel
functioneren en gedrag van het kind en heeft deze aanknopingspunten voor een eventueel
kind-gesprek.
Elly van de Ven, Dorien Felten en Kim Somers, regisseurs
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MQ-schooltest
Op woensdag 6 november zou voor de groepen 3 de MQ-schooltest plaats hebben
gevonden. Deze is door de staking komen te vervallen en zal op woensdag 11 december
worden ingehaald.De ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 4 ontvangen
vrijdag a.s. een brief met daarin de informatie over de uitslag van de test. Dit betreft alleen
de leerlingen van wie we via de ouders een reactie hebben gekregen over een akkoord over
de aanwezigheid van de Dhr P. Redegeld. Kinderen die deze dag ziek of geblesseerd waren,
zullen op een ander moment getest worden.
Faaike Jansen, vakleerkracht bewegingsonderwijs

Nieuws uit de groepen
Groep 1 / 2

Tijdens het thema herfst hebben wij, dankzij de hulp
van verschillende ouders, met de kinderen een
herfstwandeling kunnen maken (onze dank hiervoor!).
Samen zijn we op zoek gegaan naar herfstmaterialen
en hebben vooral genoten van het prachtige bos. Het
thema hebben we vandaag afgesloten met een
poppenkast voorstelling.

Ook gaan we starten met het nieuwe thema Sinterklaas, zodra het Sinterklaasjournaal start.
Dit is wel op 12 november. Op school volgen we de afleveringen van het journaal en maken
we gebruik van het lespakket.
Letters van de week zijn de g en o. Kinderen mogen weer materialen meenemen met deze
letter erin.
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Groepen 3
Bezoek bibliotheek
Deze week hebben de kinderen van beide groepen een bezoek gebracht aan de bibliotheek.
Ze mochten met behulp van een iPad zelf een verhaal maken en dit ook inspreken.
De kinderen waren erg enthousiast en hadden mooie verhalen gemaakt.

Thema Sinterklaas
Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas weer aan in ons land.
‘Sinterklaas’ is dan ook ons volgende thema. We gaan hiermee aan de slag
in onze taal- en rekenlessen, maar ook tijdens het spel, knutselen etc.
Vanaf maandag 11 november volgen we elke dag het Sinterklaasjournaal.
Dat wordt weer een gezellige, leerzame tijd.

Judolessen
Woensdag 20 november vindt weer het eindspektakel plaats van de judolessen.
Alle ouders zijn van harte welkom om te komen kijken in sporthal “Den Ekkerman”.
Tijd: 12.45 - 13.45 uur.

Groepen 4
Alles in 1
De kinderen zijn nu volop bezig met het thema: Jij en ik. Het thema begon met uiterlijke
verschillen tussen mensen, maar ook verschillen in cultuur en geloof. Afgelopen week
hebben de kinderen geleerd over wat dopen binnen het christelijke geloof is.
Morgen gaan de kinderen bij ouders thuis gezellig koken en maken ze kennis met
verschillende buitenlandse hapjes.
Wij willen de ouders hiervoor alvast hartelijk bedanken voor hun hulp.

Rekenen
De kinderen zijn volop bezig met sommen die uitgerekend moeten worden op de
getallenlijn.
Ook hebben ze de tafel van 2 geleerd. Dit is één van de tafels die de kinderen op het eind
van groep 4 moeten beheersen. U mag deze thuis oefenen met uw kind(eren).
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Groepen 5/6
We zitten nog volop in ons tweede thema: De Middeleeuwen. We merken dat dit thema
enorm leeft, mede door ons schoolreisje naar het Prehistorisch Dorp. We hebben nu in de
klas ook een leskist, waarmee we in circuitvorm aan de slag gaan, vanaf 12 november.
Tijdens dit circuit hebben we de kinderen van de groepen 5 en 6 door elkaar ‘gehusseld’.
Er zijn 15 spelletjes, waarbij iedereen aan de beurt komt. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Meten is
weten’, ‘Ambacht en Gilde’, ‘Brandgevaar’ en ‘De aardse schatkist’.
Bijdragen kinderen groep 5a

We zijn op woensdag naar het Prehistorisch dorp geweest. Wij hebben van echt metaal een
beitel gemaakt en wij hebben ook een tas gemaakt voor de beitel. Wij hebben daar spelletjes
gespeeld en wij hebben ook thee gemaakt. Thee maken was het leukste. En de kano. Ik kan
niet in de kano maar dat ziet er echt leuk uit en wij hebben ook snoepjes meegenomen met
thee en daar was een kip. Ik ben niet bang maar de andere kinderen waren bang. Ik vind het
echt leuk, ik ga wel terug komen.
Kuzey

We zijn op schoolreisje geweest naar het Prehistorisch dorp.
We hadden vuur gemaakt en thee. Toen ging ik kanoën met Lieke. En we gingen daarna naar
het andere deel. Daar gingen we een beiteltje maken. En een tasje voor een beiteltje. En een
mergelsteen bewerken met de beitel. En daarna spelletjes spelen. Het was heel leuk. En ik
heb geleerd hoe je vuur moest maken. En ik heb geleerd hoe je hout moest hakken.
Nina

We zijn op woensdag naar het Prehistorisch dorp geweest. We hebben daar vuur gemaakt
omdat we thee gingen maken. En we gingen kanovaren dat was eng. We hebben ook zelf
meel gemaakt dat was zwaar. En daarna gingen we eten. En toen gingen we naar de
middeleeuwen. Daar moesten we mergelsteen bewerken met de beitel. Het was echt heel
zwaar. We hadden ook nog een beitel gemaakt. En een leren zakje voor de beitel. Ik vond het
super leuk want we moesten alles zelf doen.
Nova

Groepen 6
De kinderen zijn afgelopen maandag gestart met de eerste dansles voor Veldhoven danst.
Deze lessen worden elke maandag tot en met 16 december door een danslerares van Dédé
gegeven. Op zaterdag 21 december is dan de dansshow in Theater de Schalm, waarvoor u
als ouders maximaal twee kaartjes kunt krijgen om naar deze wervelende show te komen
kijken. Deelname is niet verplicht, maar het is wel fijn om iets waaraan we samen wekenlang
gewerkt hebben, gezamenlijk af te sluiten.
4

De kinderen van de groepen 6 hebben op maandag 18 november om 18.30 uur een
voorstelling om de ouders te laten horen wat ze allemaal geleerd hebben tijdens onze
‘Blaasbende’ lessen, ook de juffen doen mee. Binnenkort komt er een flyer vanuit de
muziekschool, die we de kinderen mee naar huis zullen geven.
Nog even en dan is Sinterklaas weer in het land. We vieren dit in de groepen 5 en 6 op
5 december, door het maken van een surprise. We trekken de lootjes hiervoor op maandag
18 november.
De tafeltoetsen zijn inmiddels afgenomen. Voor de kinderen die deze toetsen nog niet
gehaald hebben, wordt er op woensdag 13 november een herkansing gegeven.
Tot die tijd is het dus erg belangrijk om thuis te blijven oefenen. Wat heel goed werkt is om
de tafeltjes die ze nog niet beheersen, op kaartjes te schrijven en die te flitsen: als ouder laat
je deze tafeltjes een paar seconden zien, waarop uw kind meteen antwoord moet kunnen
geven. Lukt dit wel, dan belanden die kaartjes op stapel 1, lukt dit niet, dan belanden ze op
stapel 2. Je blijft dan doorgaan met stapel 2, totdat die tafeltjes ook worden beheerst (en dus
binnen een paar seconden beantwoord kunnen worden).
De rest van de groepen 6 krijgt op woensdag 20 november de deeltafeltjes toets.

Groepen 7 en 8
Toetsen LOVS
De tussentijdse leestoetsen (AVI en DMT) van de leerlingen met een C-D-E- score zijn
afgenomen in alle groepen. Na de kerstvakantie worden bij alle kinderen de leestoetsen
afgenomen.
De B8 toetsen zijn afgenomen. Deze worden geanalyseerd om te kijken wat het beste plan
van aanpak gaat worden richting de proefcito.

Thema
Na het aardrijkskundeproject van Alles-in-1 “Afrika en Azië” starten we nu met een
geschiedenisproject: “De Gouden Eeuw”. Daarin gaan de kinderen leren hoe mensen in die
tijd leefden. Ze leren over de 80- jarige oorlog, de VOC en Indië, De WIC en de slavernij en
Nederland en Oranje. Onze beroemdste schilder Rembrandt komt in dit thema natuurlijk ook
aan bod.
Voor de groepen 8 is er een uitstapje naar het Rijksmuseum gepland op 2 december 2019.
De 2 groepen 8 worden op school opgehaald met
de bus en vertrekken naar Amsterdam. Het
museumprogramma is van 12:30 - 14:00 uur. De
ochtenden zaten al helemaal vol en we willen er
graag wel nu heen, omdat het aansluit bij het
thema.
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De bus vertrekt 15 minuten na afloop van het bezoek terug naar school. Exacte vertrek- en
aankomsttijden volgen nog. Dit betekent dat de leerlingen niet om 14.15 terug zijn op
school. Verdere informatie volgt, maar het zou fijn zijn als u hier rekening mee kunt
houden!

Art4U
Groep 7 heeft de 1e muziekles van de Zangbende gehad en deze was erg interessant.
Iedereen was enthousiast en er is flink gezongen.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders,
verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de gemeente
Veldhoven. Het CJG is een samenwerking van organisaties die zich
bezighouden met opvoeden en opgroeien (Zuidzorg, GGD, Cordaad
Welzijn, Lumens, MEE en gemeente). Doel van het CJG is om snel en
eenvoudig informatie en advies te geven over opvoeden en
opgroeien. Medewerkers van het CJG nemen de tijd voor u.
Ze zoeken, als het nodig is, met u naar hulp op maat voor u en uw kind.
In samenwerking met de gemeente en het onderwijs in Veldhoven, heeft iedere school een
contactpersoon namens het CJG. Voor BS Op Dreef is dat:
Inge Scheepens
T: 06 – 51 80 10 11
E: i.scheepens@lumenswerkt.nl
Werkdagen: maandag en donderdag beide tot 15.00 uur

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven (CJG) is ook telefonisch
bereikbaar,
via 040 25 84113, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Elke ochtend zal één van de CJG-partners je telefonisch te woord staan. Ook
kan je met het CJG in contact komen via de website CJGveldhoven.nl en het
mailadres info@cjgveldhoven.nl
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Bijlagen:
-

Reflectionday (flyer)
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