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Nieuwsbrief 2 

29 september 2022 

 

Belangrijke data:   

29 en 30 september 2022 Studiedagen (kinderen vrij) 

29 september 2022  Nieuwsbrief 2 

03 oktober 2022  Informatieavond groepen 3 

04 oktober 2022  Informatieavond groepen 6 

    Informatieavond groepen 8  

05 oktober 2022  Dag van de Leraar 

07 oktober 2022  Teambuilding groepen 8 

12 oktober 2022  Schoolreis groepen 5 t/m 8 

20 oktober 2022  Nieuwsbrief 3 

24 t/m 30 oktober 2022 Herfstvakantie 

 

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

 

 
 

Verder in deze Nieuwsbrief: 

 

1. Corona maatregelen 

2. Wetenschap en techniek Junior Academy  

3. Opleiden in de school 

4. Kinderboekenweek 2022: Gi-ga-groen 

5. Wonka Podia 

6. Nieuws vanuit de oudervereniging 

7. Vacature MR en schoolraad  

8. Vacature GMR Veldvest 

 

 

 

In de bijlage treft u de volgende informatie aan:  

  

• Brief ouders Schoolreis 2022 Toverland 5-6-7-8 

• Vacature GMR Veldvest 

 

http://www.bsopdreef.nl/
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1. Corona maatregelen 

Het is buiten alweer goed te merken dat de herfst is begonnen. Wij merken dat het 

aantal ziekmeldingen (corona besmettingen) aan het toenemen is. Op school 

houden wij ons aan de algemene basisadviezen om verspreiding van het virus te 

beperken:  

 

 
 

• Was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog, zorg voor voldoende 

ventilatie en haal een vaccin, booster of herhaalprik; 

 

Wij willen u vragen alert te zijn op eventuele klachten bij uw kind en bij twijfel te 

testen. 

 

2. Wetenschap en techniek Junior Academy 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 20 september jl. zijn wij gestart met de ASML Junior Academy van Mad 

Science. ASML en Mad Science hebben de handen ineen geslagen om STEM 

onderwijs (Science, Technology, Engineering and Math) toegankelijk te maken voor 

alle basisschool in Brainport.  

Het betreft een programma waarbij Wetenschap en Techniek een structureel 

onderdeel is van het lesaanbod. ASML Junior Academy wordt ingezet voor groep 1 

tot en met 8. In alle groepen worden 6 lessen gegeven door een docent van Mad 

Science.  
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Het programma omvat een doorlopende leerlijn waarbij wetenschap en techniek 

vakoverstijgend behandeld en geïmplementeerd wordt. De lessen zijn afgestemd op 

de belevingswereld van de leerlingen en hebben zowel kennisoverdracht als het 

ontwikkelen van vaardigheden tot doel.  

3. Opleiden in de school 

Wij vinden het van belang om studenten (en dus mogelijk toekomstige collega’s) de 

mogelijkheid te geven om praktijkervaring op te doen. Dit schooljaar kunt u op BS 

Op Dreef studenten vinden van de volgende opleidingen: 

• Fontys PABO (HBO), in opleiding voor leerkracht Basisonderwijs; 

• Hogeschool de Kempel (HBO), in opleiding voor leerkracht Basisonderwijs; 

• Zij-instroomtraject (HBO), in opleiding tot bevoegd leerkracht in het primair 

onderwijs; 

• MBO-studenten in opleiding voor onderwijsassistent of sport- en 

bewegingscoördinator; 

Wij wensen alle studenten een leerzaam schooljaar toe bij ons op school! 

 

4. Kinderboekenweek 2022: Gi-ga-groen 

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of 

vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten 

en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten 

is er van alles te ontdekken en te doen. Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen 

een echte natuurheld te worden.  

Ga mee op avontuur om al het moois van de 

natuur te zien!  

 

De Kinderboekenweek 2022 is “Gi-ga-groen”.  

 

Op woensdag 5 oktober a.s. vindt er een gezamenlijke opening plaats op het 

schoolplein, aan de achterkant van de school. Alle leerlingen (en leerkrachten) van 

onze school worden daarom in groene kleding en/of groene accessoires op school 

verwacht. Rond 08.45uur zullen wij gezamenlijk de dans van ‘kinderen voor 

kinderen’, die aansluit bij het thema Gi-ga-groen, uitvoeren op het schoolplein. Bij 
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slecht weer vindt de opening plaats in de eigen klas.  

Tot en met 16 oktober werken wij op school rondom het Gi-ga-groen thema.  

5. Wonka Podia 

Om kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking 

te laten komen met cultuur en educatie, heeft de Wonka 

Podia – een intensief samenwerkingsverband tussen zes 

podia in de Brainportregio (De Schalm, De Hofnar, De 

Kattendans, De Cacaofabriek, Het Speelhuis en Het 

Parktheater) – de eerste editie van het Wonka Doeboek 

uitgebracht. Alle leerlingen ontvangen dit DoeBoek cadeau. Het betreft een educatief 

doeboek, bomvol met theater- en  cultuureducatieopdrachten en is in 

samenwerking met lokale cultuurpartners ontwikkeld voor alle basisschoolleerlingen 

(groep 1 t/m 8).  

6. Nieuws vanuit de oudervereniging  

Nieuwe leden 

Vorige week zijn er een aantal kennismakingsgesprekken geweest met ouders die 

hebben aangegeven een actieve rol te willen spelen binnen de Oudervereniging. Met 

een team van 18 ouders zijn we inmiddels compleet! 

 

Onze nieuwe leden stellen zichzelf hieronder graag aan jullie voor.   

 
Hallo allemaal, via deze weg wil ik graag even van de gelegenheid 

gebruik maken om me aan jullie voor te stellen. Mijn naam is Wendy 

Spruijt en ik ben sinds kort lid van de Oudervereniging. Ik ben 

moeder van twee zonen. De oudste is net gestart op het voortgezet 

onderwijs en de jongste zit in groep 6. Ik vind het prettig om 

betrokken te zijn bij activiteiten van de school, ik ben creatief en 

heb ervaring met het organiseren van activiteiten, hier krijg ik 

energie van. Dit deed me besluiten om actief lid te worden van de Oudervereniging. 

Wie weet tot snel! 

 
Ik ben Meeke de Vries, moeder van Jim, Sten en Mats. Jim zit in groep 

3 en Sten in groep 1. Ik ben aangesloten bij de Oudervereniging omdat 

ik het leuk vind om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. 

Dit wil ik graag doen door leuke activiteiten te organiseren.  
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Hoi, ik ben Sonja de Greef. Ik ben getrouwd met Yorick en samen 

hebben we 2 kinderen, Niels (groep 7) en Benthe (groep 5). Ik wil 

graag mijn bijdrage leveren en meehelpen aan leuke activiteiten voor 

onze kinderen gedurende hun basisschooltijd. Ik kijk ernaar uit om 

mee te helpen als er op school iets gedaan wordt en ik vind het zelf 

ook leuk om activiteiten te organiseren. Ik ben blij dat we weer volop 

leuke activiteiten voor alle kinderen in het vooruitzicht hebben! 

 
Hoi, ik ben Maike Vermeltfoort, mama van Bram (groep 6), Thijs 

(groep 4) en Lisa (groep 1). Ik vond het altijd al leuk om actief bezig 

te zijn met de activiteiten die op school georganiseerd worden. Ik 

kwam al regelmatig helpen als dit nodig was, of even een kijkje 

nemen. Nu ook de jongste op school zit, leek het me een hele leuke 

uitdaging om ook achter de schermen met de activiteiten bezig te 

zijn en zo mijn bijdrage te leveren. Dus, ik kijk er naar uit om vanaf 

dit schooljaar mijn steentje bij te dragen en met andere ouders en leerkrachten 

leuke activiteiten voor de kinderen te gaan organiseren! 

 

Teambuilding groep 8 

Achter de schermen zijn we al enkele weken bezig met de organisatie van de 

teambuildingsdag voor de groepen 8. Omdat de leerlingen in groep 8 veel 

samenwerken wordt er speciaal voor hen elk jaar een teambuilding georganiseerd. 

Dit jaar vindt deze dag plaats op vrijdag 7 oktober. Mocht je een zoon of dochter in 

groep 8 hebben en graag willen helpen op deze dag, geef je dan op bij de 

leerkrachten via Parro!  

 
Schoolreisje groepen 5, 6, 7 en 8 

Yes, ook dit jaar is het weer gelukt om een schoolreisje te organiseren voor de 

groepen 5 tot en met 8. Op woensdag 12 oktober gaan we samen met de bus op 

pad! Meer informatie vind je in de bijlage van deze nieuwsbrief en op Parro. 

 

7. Vacature MR en schoolraad 

Betreft: herinnering vacatures oudergeleding medezeggenschapsraad en schoolraad 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Met de tussentijdse nieuwsbrief van 22-9-2022 informeerden wij u over de 

vacatures die zijn ontstaan in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) 



 
 

6 

 

en de plannen van de MR om een schoolraad (SR) op te richten. Het leek ons goed 

om deze vacatures en de deadline van volgende week zondag (9 oktober a.s.) 

nogmaals bij u onder de aandacht te brengen. 

Met vriendelijke groet, 

De MR van BS Op Dreef 

ouders: Ric Huisman en Rob Zwanenberg 

personeelsleden: Astrid Dielis-Meijer, Driek Peters, Ingrid Van Gerven en Leanne 

Bataille 

 

8. Vacature GMR Veldvest 

Vanwege het tussentijds vertrek van één van de ouderleden is er een vacature 

ontstaan in de geleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Veldvest (GMR). Zij zoeken daarom per 1 november 2022 a.s. een nieuw lid.  

 

De GMR van Veldvest zoekt mensen die de ouders willen vertegenwoordigen, en die 

zich willen inzetten voor een goede communicatie tussen personeel, ouders en 

bestuur. Wilt u er samen met de GMR voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar 

leerlingen, medewerkers en ouders biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie om 

daar mee sturing aan te geven? Lees hier dan meer over in de bijlage. 

 

Namens Team Basisschool Op Dreef 

 

 


