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Nieuwsbrief 1 

8 september 2022 

 

Belangrijke data:   

19 september 2022  1ste Ontruimingsoefening 

26 t/m 30 september 2022 Week Tegen Pesten 

26 september 2022  Informatieavond groepen 1 en 2 

27 september 2022  Informatieavond groepen 5  

    Informatieavond groepen 7 

28 september 2022  Informatieavond groepen 4 

29 september 2022  Nieuwsbrief 2 

29 en 30 september 2022 Studiedagen (kinderen vrij) 

03 oktober 2022  Informatieavond groepen 3 

04 oktober 2022  Informatieavond groepen 6 

    Informatieavond groepen 8  

05 oktober 2022  Dag van de Leraar 

 

Belangrijke data vindt u ook via Parro onder ‘agenda’ én op onze website: www.bsopdreef.nl 

 

 
 

Verder in deze Nieuwsbrief: 

 

1. Algemene informatie 

2. Informatieavonden 

3. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

4. Op de hoogte zijn …… 

5. Parro  

6. Ontruimingsoefening  

7. SAMEN verantwoordelijk voor een fijne groep 

8. Week tegen Pesten  

9. Nieuws vanuit de oudervereniging 

10. Informatieavonden eerste communie- en vormselvoorbereiding 

 

In de bijlage treft u de volgende informatie aan:  

  

• Inventarisatiebrief Typetuin (groepen 6 t/m 8) 

 

http://www.bsopdreef.nl/
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1. Algemene informatie 
 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Wat was het fijn om ‘onze’ kinderen deze week 

weer te zien. Alle onderwijsactiviteiten zijn in volle gang!  
 

Via deze nieuwsbrief (eens per 3 weken) houden wij u graag op de hoogte van veelal 

praktische zaken, algemene schoolgebonden activiteiten en van strategische 

ontwikkelingen.  

Via Parro ontvangt u mededelingen vanuit de leerkracht(en) zelf, zodat u een beeld 

krijgt van de groepsgebonden activiteiten.  

Graag verwijzen wij u naar de website om kennis te nemen van de nieuwe 

schoolgids voor 2022-2023 met onze uitgangspunten van beleid, thematieken voor 

dit schooljaar en diverse praktische informatie. Ook het vakantierooster en de 

studiedagen staan hierin vermeld. Mocht u over een papieren versie van de 

schoolgids willen beschikken dan kunt u dit kenbaar maken via: 

opdreef@veldvest.nl 

 

Binnenkort vinden er informatieavonden plaats. Wij hopen u daar te ontmoeten. 

 

Wij wensen u en uw kind(eren) van harte een fijn en leerzaam 

nieuw schooljaar toe. 

 

Namens het team van Basisschool Op Dreef, 

 

Marieke Wensing, Directeur  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:opdreef@veldvest.nl


 
 

3 

 

2. Informatieavonden 

Bij de aanvang van het schooljaar vindt er een informatieavond per groep plaats. Op 

deze avond kunt u kennis maken met de nieuwe leerkracht(en) van uw kind(eren) en 

zult u geïnformeerd worden over doelen, inhouden en afspraken betreffende het 

leerjaar. Voorafgaand aan de informatieavond ontvangt u via de groepsleerkracht 

van uw kind(eren) de PowerPoint presentatie, zodat u vooraf al kennis kunt nemen 

van de inhoud hiervan. Alle avonden beginnen om 18.30uur. De verwachting is dat 

de duur van deze bijeenkomst ongeveer een klein uurtje in beslag zal nemen.    

 

3. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Alle ouders hebben 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.  

 

Sinds vorig schooljaar kunt u uw privacy-voorkeuren actualiseren via de Parro-app. 

De voorkeuren ziet u automatisch in de app én in ParnasSys doordat beide systemen 

aan elkaar gekoppeld zijn. Deze functie zal tot donderdag 6 oktober a.s. voor u 

open staan. Vriendelijk verzoek om uw privacy-voorkeuren te controleren en indien 

nodig aan te passen.  

 

Mocht u ná deze periode wijzigingen willen aanbrengen in uw privacy-voorkeuren 

dan dient u dit zelf bij Annemieke Welling aan te geven via: a.welling@veldvest.nl  

U ontvangt dan een nieuw formulier dat volledig ingevuld en ondertekend 

ingeleverd dient te worden.  

 

Om uw voorkeuren aan te geven doorloopt u de volgende stappen: 

• Open de app van Parro 

• Onder acties (onder de groepen) vindt u de Privacy-voorkeuren.  

• Tik op Privacy-voorkeuren. 

• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje 

achter het kind.  

4. Op de hoogte zijn …… 

“In het kader van zorgvuldige informatievoorziening aan ouders is het voor de 

school van belang om op de hoogte te zijn van die persoonlijke omstandigheden die 

de wijze waarop informatie aan ouders wordt verstrekt beïnvloedt. Met name 

mailto:a.welling@veldvest.nl
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wanneer er sprake is van gescheiden ouders is het belangrijk om op de hoogte te 

zijn van hoe het gezag onderling is geregeld en bij wie verantwoordelijkheden 

liggen. Deze informatie wordt vastgelegd in een zogeheten scheidingsprotocol.” 

Wij verzoeken deze ouders om het scheidingsprotocol bij Annemieke Welling, 

administratief medewerker, op te halen en volledig in te vullen. Dit levert u dan weer 

bij haar in. Zij zal deze gegevens in ons leerlingvolgsysteem verwerken, zodat ook 

de leerkrachten op de hoogte zijn van de onderlinge afspraken en regelingen. 

 

5. Parro  

Chatfunctie 

In Parro zit een chatfunctie, deels te vergelijken met Whatsapp. De groepsleerkracht 

kan per schooljaar een kindgesprek aanmaken. In een kindgesprek zitten alle 

personen die dat schooljaar betrokken zijn bij het betreffende kind. Meestal zijn dit 

de ouders en de leerkracht(en).  

 

6. Ontruimingsoefening 

Maandag 19 september aanstaande zal de 1ste ontruimingsoefening van dit 

schooljaar gehouden worden. Zoals gebruikelijk worden deze oefeningen 2x per jaar 

gehouden, waarvan de 1ste aangekondigd wordt en door de leerkracht(en) in de klas 

met de leerlingen besproken zal worden.  

 

7. SAMEN verantwoordelijk voor een fijne groep 

Een goed begin is het halve werk! 

De eerste weken zijn vaak spannend, zowel voor ouders als kinderen. In welke 

groep komt mijn kind? Hoe speelt de nieuwe leerkracht in op de 

onderwijsbehoeften? Welk effect heeft de aanpak van een leerkracht op de dynamiek 

in de groep?  

In de eerste zes weken (de Gouden 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.   
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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 en 

afspraken 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. 

 

Wij vinden het belangrijk dat wij als school een doorgaande lijn hebben t.a.v.het 

pedagogisch klimaat en doelen bij Burgerschap. Daarom werken we onder andere 

met de methode KWINK. 

De lessen van KWINK worden om de week, gedurende het hele schooljaar, 

aangeboden. Omdat een schooljaar uit meer bestaat dan de Gouden Weken alleen, 

werkt Kwink ook met zogenaamde ‘Kwink-slagen’. Dit zijn vijf basistechnieken die 

leerlingen helpen om zichzelf te ontwikkelen in de 5 competenties van sociaal 

emotioneel leren (SEL): besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, 

relaties hanteren, keuzes maken.  

Om u als ouder op de hoogte te brengen van de gespreksonderwerpen, zal hier 

regelmatig iets over te lezen zijn in deze nieuwsbrief of via Parro. 

 

8. Week tegen pesten 2022 

Stichting School & Veiligheid organiseert in de week van 26 tot en 

met 30 september a.s. de ‘Week Tegen Pesten’. De slogan van de 

week tegen pesten 2022 is: “Grapje! Moet toch kunnen?!” 

Grapjes kunnen bijdragen aan een fijne sfeer in de groep. Samen 

lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid.  

Maar grapjes zijn niet altijd leuk en kunnen anderen pijn doen.  

Wanneer je als leerkracht samen met de leerlingen zorgt voor een gezellig en veilig 

groepsklimaat is het makkelijker om af te stemmen wanneer een grapje ook écht 

leuk is. Een groep waarin lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding, 

betrokkenheid en het zet een positieve norm. Door aan het begin van het schooljaar 

mee te doen met de Week Tegen Pesten, in combinatie met de Gouden Weken, 

zetten wij samen alvast de positieve toon waarin we met elkaar willen zorgen voor 

een fijn en veilig schooljaar.  
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9. Nieuws vanuit de oudervereniging 

Nieuwe leden 

We hopen dat jullie allemaal genoten hebben van een heerlijke vakantie! Wij hebben 

er weer veel zin in om aan de slag te gaan met de organisatie van allerlei 

activiteiten! We starten dit schooljaar met drie nieuwe leden. Zij stellen zichzelf 

hieronder graag aan jullie voor. 

 

Hoi! Mijn naam is Simone Pepels. Ik ben getrouwd met Mark en 

we hebben twee kinderen, Elze (4 jaar) en Ties (2 jaar). Mijn 

dochter Elze is afgelopen mei op school begonnen en ik wil graag 

een bijdrage leveren aan een hele leuke basisschooltijd voor mijn 

kids en hun vriendjes en vriendinnetjes. Daarnaast vind ik het 

leuk om dingen te organiseren, creatief bezig te zijn en de 

leerkrachten en ouders beter te leren kennen. Hopelijk tot snel 

bij één van de activiteiten of op het schoolplein.  

 

Ik ben Sanne Oosterbaan, mijn dochter Julie zit in groep 3B. Ik ben aangesloten bij 

de Oudervereniging omdat een fijn schooljaar pas écht compleet is met leuke 

activiteiten en ik daar graag mijn steentje aan bij wil dragen. 

 

Ik ben Anouk, mama van Minke (groep 5) en Sanne (groep 3). 

De afgelopen jaren heb ik me altijd ingezet als klassenouder, lunchouder en 

wanneer mogelijk bij activiteiten. Nu de kleuterjaren van mijn kinderen (en daarmee 

het lunchouder zijn) definitief tot het verleden behoren, klonk de Oudervereniging 

als een leuke nieuwe uitdaging. Ik kijk er naar uit om samen met deze club ouders 

leuke activiteiten neer te zetten voor alle kinderen! 

 

In de komende weken zijn er ook nog kennismakingsgesprekken gepland met 

ouders die zich aan het eind van afgelopen schooljaar hebben aangemeld bij onze 

Oudervereniging. Zij zullen zich in een latere nieuwsbrief aan jullie voorstellen.  
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10. Informatieavonden eerste communie- en 

vormselvoorbereiding 

De parochie Christus Koning houdt informatieavonden voor de eerste communie- en 

vormselvoorbereiding. 
  

Woensdag 21 september is de informatieavond over de voorbereiding op de Eerste 

heilige Communie. Deze avond is bestemd voor ouders van leerlingen die komend 

schooljaar naar groep 4 gaan. 

  

Donderdag 22 september is de informatieavond  over de voorbereiding op het 

Sacrament van het Vormsel. Deze avond is bestemd voor leerlingen en hun ouders 

die komend schooljaar naar groep 8 gaan. 

  

Beide avonden worden gehouden in het parochiecentrum aan de Kapelstraat-zuid 

18. Aanvang 20.00 uur.  

Voor beide avonden dient u zich aan te melden. Dit kan 

via secretariaat@christuskoning.nl of via 040-2532231. 

  
 

Namens Team Basisschool Op Dreef 

 

 
 

 

mailto:secretariaat@christuskoning.nl

