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Nieuwsbrief 3 

20 oktober 2022 

 

Belangrijke data:   

24 t/m 30 oktober 2022 Herfstvakantie 

31 oktober t/m   Gezonde week 

11 november 2022 

09 november 2022  Peuterkijkmiddag (13.00-14.00uur)   

10 november 2022  Nieuwsbrief 4 

16 november 2022  Algemene ledenvergadering 

18 november 2022  Rapportage groepen 1 t/m 7 

21 t/m 25 november 2022 Oudergesprekken groepen 1 t/m 4 

                                             Ouder-/kindgesprekken 5 t/m 7 

 

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

 

 
 

Verder in deze Nieuwsbrief: 

 

1. Sectorplan Corona 

2. NIEUW! Absenties melden via Parro 

3. Rapportage en oudergesprekken 

4. Terugblik studiedagen 29 en 30 september 

5. Qrabbl 

6. Peuterkijkmiddag 

7. Leerlingenraad  

8. Gezonde week 

9. Nieuws vanuit de MR  

Het jaarverslag van de MR ter zake schooljaar 2021/2022 

10. Nieuws vanuit de oudervereniging  

11. Herfstvakantie 

 

In de bijlage treft u de volgende informatie aan:  

  

• Poster Peuterkijkmiddag BS Op Dreef (9 november 2022 a.s.) 

• Jaarverslag MR 2021-2022 

• Vooraankondiging Ouderbijeenkomst ‘Gedrag online’, een voorlichting door 

Halt 

http://www.bsopdreef.nl/


 
 

2 

 

1. Sectorplan Corona   

Wij zijn inmiddels al een aantal weken onderweg en de herfstvakantie is alweer bijna 

in zicht. We zijn ons schooljaar gezond en wel begonnen, maar toch is het 

coronavirus nog niet helemaal weg uit onze maatschappij. Naar school gaan is 

ontzettend belangrijk voor onze leerlingen. Wij willen het onderwijs zoveel mogelijk 

door laten gaan, ook als het coronavirus weer oplaait. Om voorbereid te zijn op een 

opleving lanceerde het ministerie van OCW het 

sectorplan COVID-19.  

 

Dit sectorplan bevat een leidraad voor 

schoolbesturen en scholen, zodat zij weten op 

welke scenario’s zij zich kunnen voorbereiden en 

het onderwijs veilig en verantwoordwoord gegeven 

kan worden. Hierbij is het uitgangspunt dat een scholensluiting zo veel mogelijk 

moet worden voorkomen. Scholen hebben hier zelf een draaiboek voor moeten 

maken. Ook onze school beschikt over een ‘Draaiboek COVID-19’, welke is 

afgestemd met de medezeggenschapsraad (MR).   

 

In dit draaiboek beschrijven we de vier scenario’s (behorende bij de vier fases) die 

het Kabinet heeft geformuleerd, de landelijke maatregelen per scenario en de 

aanvullende maatregelen van onze school. Ieder scenario heeft een eigen kleur: 

donkergroen, groen, oranje en rood. Bij ieder scenario wordt beschreven welke 

maatregelen wij als school (soms wettelijk verplicht, soms advies) moeten nemen in 

tijden van Corona. Daardoor creëert de overheid voorspelbaarheid en rust voor 

medewerkers, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).  

 

De vier scenario’s zijn: 

• Scenario-1: donkergroen. (preventie) heeft basismaatregelen. Bijvoorbeeld: 

handen wassen, hoesten en niezen in ellenboog, thuis blijven en testen bij 

klachten. Er is nog geen noodzaak om specifieke maatregelen te treffen. 

• Scenario-2: groen. (preventie) heeft voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld: 

meer aandacht voor mensen met een kwetsbare gezondheid.  

• Scenario-3: oranje. (interventie) heeft maatregelen om contacten te beperken. 

Bijvoorbeeld: looproutes, gebruik mondkapjes bij verplaatsing, afstand 

houden.  
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• Scenario-4: rood. (interventie) heeft maatregelen die nog verder gaan om 

contacten te beperken. Bijvoorbeeld minder kinderen, studenten of 

leerkrachten in ruimtes en locatie(s). 

We hopen dat het nog lang duurt voordat wij ons draaiboek moeten gebruiken. 

Mocht uw kind toch klachten hebben die passen bij corona? Dan kunt u samen een 

zelftest/een test bij de GGD doen. Bij een positieve testuitslag blijft uw kind thuis. 

De actuele versie van de beslisboom voor alle leeftijden is van 7 juli 2022. Deze 

kunt u nog steeds terugvinden op onze website. 

 

2. NIEUW! Absenties melden via Parro  

Wellicht is het u al opgevallen, maar met ingang van dit schooljaar is het mogelijk 

om via Parro absenties in te voeren. Hiermee wordt het voor u als ouder/verzorger 

mogelijk gemaakt om uw kind(eren) via Parro ziek te melden, of geplande absenties 

door te geven, zoals een artsbezoek. Deze absenties worden vervolgens 

automatisch verwerkt in ParnasSys.  

Als u een absentie of tandarts/doktersbezoek doorgeeft via Parro vragen wij u om 

dit het liefst voor 08.15uur te doen: de betreffende leerkracht is dan tijdig op de 

hoogte.  

 

 

https://www.bsopdreef.nl/upload/medialibrary/beslisboom_alle_leeftijden_boink_ajn_rivm__07072022.pdf
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De handelingen hiervoor in Parro zijn als volgt:  

 

1. U gaat naar Parro; 

2. Klik op ‘Absentie melden’; 

3. Klik op de naam van het kind voor wie u de absentie meldt; 

4. Kies de reden voor de absentie; 

5. Kies de dag (dagdeel en/of specifieke tijd) 

6. Geef een korte toelichting aan de leerkracht van uw kind; 

7. Vervolgens ziet u een samenvatting van uw melding. Is deze 

correct? Klik dan op ‘verstuur’.  

 

Mocht u in Parro nog niet zijn toegevoegd aan de groep van uw 

kind, meldt dit dan bij de groepsleerkracht van uw kind(eren) 

zodat hij/zij u alsnog kan toevoegen.  

 

Goed om te weten: De leerkracht moet de leerling beter melden wanneer deze weer 

op school verschijnt. Als ouder/verzorger heeft u niet de mogelijkheid om uw 

kind(eren) weer beter te melden via de absentie-functionaliteit in Parro.  

Wanneer uw kind weer naar school toe komt, kunt u dit het beste melden aan de 

leerkracht van uw kind via de Parro-chat.   

 

3. Rapportage en oudergesprekken 

Op vrijdag 18 november a.s. ontvangen de ouders en/of verzorgers van leerlingen 

uit de groepen 1 t/m 7 de eerste rapportage van dit schooljaar van hun kind(eren).  

De oudergesprekken vinden plaats in de week van 21 november a.s.  

Leerlingen vanaf groep 5 sluiten ook aan bij de rapportgesprekken.  

 

Het inplannen van de oudergesprekken zal weer via Parro verlopen. De leerkrachten 

zullen dagen en tijdstippen openstellen waarop u zich via de app kunt inschrijven.  

Net als voorgaande keren willen wij ouder(s)/verzorger(s) met meerdere kinderen bij 

ons op school de gelegenheid geven om zich eerder in te schrijven. Zo kunnen zij 

de gesprekken van broertje(s) en/of zusje(s) bij elkaar inplannen. Zorgt u er wel 

voor dat u minimaal 10 minuten ruimte openlaat tussen deze gesprekken? 

 

• De inschrijving voor ouders met meerdere kinderen op onze school gaat open 

op vrijdag 4 november a.s. om 08.00uur.  

• De inschrijving voor de overige ouder(s)/verzorger(s) gaat open op maandag 

7 november a.s. om 08.00uur.  
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4. Terugblik studiedagen 29 en 30 september 

Op donderdag 29 en vrijdag 30 september jl. hebben wij elkaar, als team, weer 

mogen ontmoeten. Wij zijn verder aan de slag gegaan met het herijken van onze 

visie en het centraal stellen van de kernwaarden (samen, betrokkenheid, veiligheid 

en respect) en de drie leertheorieën (empirisme, constructivisme en cultureel leren).   

Waar staan wij voor en hoe zien we dat terug in de praktijk? En wat zouden wij in de 

praktijk willen zien met het oog op de toekomst.  

 

Daarnaast is er aandacht geweest voor het ‘Leren zichtbaar maken op Basisschool 

Op Dreef’. Door COVID-19 hebben wij veel nieuwe leerstof aangeschaft die ook dit 

jaar geborgd moet worden. Tevens worden er een aantal zaken geïmplementeerd 

(zoals: NT2-aanbod en het kleuter observatiesysteem) en ontwikkelt (zoals: Pittige 

Plustorens en burgerschapsvorming). De doorgaande lijn moet steeds meer 

zichtbaar worden in de school. 

Tot slot stond op vrijdag het middagprogramma in het teken van teambuilding.  

 

5. Qrabbl 

Qrabbl is een connectieplatform tussen scholen (en BSO’s) en creatieve 

professionals. Van kunstenaars tot techneuten, van theatermakers tot artiesten. 

Qrabbelaars zijn een aanvulling op rekenen, taal en de rest van de vaste lesstof. 

Qrabbelaars (vakprofessionals) zijn bevlogen vakmensen die héél goed zijn wat ze 

doen en ze nemen leerlingen met plezier mee in hun wereld.  

Op Basisschool Op Dreef gaan we Qrabbl de komende periode (12 weken) gebruiken 

voor dramalessen voor de groepen 1 t/m 8 onder leiding van docent Lex Janssen. 

De lessen vinden plaats op vrijdag. Er vinden drie lessen op één dag plaats in drie 

verschillende groepen. Op vrijdag 7 oktober jl. zijn de eerste dramalessen met 

plezier van start gegaan. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.qrabbl.nl  

 

6. Peuterkijkmiddag  

Op woensdagmiddag 9 november 2022 a.s. van 13.00uur tot 14.00uur organiseert 

Basisschool een peuterkijkmiddag. Op deze middag zijn alle jonge kinderen en hun 

ouders, die een kijkje willen nemen op Basisschool Op Dreef, van harte welkom. 

Deze middag is met name bedoeld voor ouders die zich oriënteren op een school 

voor hun kind. De kinderen kunnen onder leiding van een leerkracht in een 

(kleuter)ruimte spelen en kennismaken met onze manier van werken. De ouders 

laten zich op dat moment op informele wijze informeren over de gang van zaken op 

Basisschool Op Dreef. Uiteraard is er dan volop gelegenheid tot het stellen van 

http://www.qrabbl.nl/
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vragen. In de bijlage treft u een poster van de peuterkijkmiddag aan, welke u 

mogelijk in uw omgeving kunt verspreiden om anderen hierop te attenderen. Denk 

hierbij aan: familieleden, buurtgenoten met jonge kinderen, etc.  

Voor meer informatie en/of aanmelden voor deze middag verwijzen wij u graag 

door naar onze website.  

 

7. Leerlingenraad  

Sinds schooljaar 2020-2021 is er een leerlingenraad op onze school aanwezig, 

waarin leerlingen uit de leerjaren 6 t/m 8 participeren die via verkiezingen in de 

groepen zijn gekozen. Op dinsdag 4 oktober jl. hebben er dan ook verkiezingen 

plaatsgevonden voor de zitting in de leerlingenraad voor dit schooljaar. Nieuw dit 

jaar is de rol van staatssecretaris. Mocht een leerling uit de leerlingenraad 

verhinderd zijn dan neemt de staatssecretaris in zijn/haar plaats deel aan de 

vergadering. 

 

Hieronder leest u een stukje, geschreven door de leerlingenraad, waarin zij zichzelf 

aan u voorstellen:  

 

Hallo allemaal,  

 

Wij zijn samen de leerlingenraad en willen ons graag voorstellen: 

Uit 6A: Fem van Schaijk 

Uit 6B: Lou van den Oetelaar 

Uit 7A: Feline Bele 

Uit 7B: León de Jong 

Uit 8A: Sterre den Hartog en Nina van Leeuwen 

Uit 8B: Demi van Hulst en Loek van Mol 

 

De staatssecretarissen zijn: Niene Coppens, Julie Köster, Tess Buis, Tess Everdij, 

Tygo Cornelissen en Beau Levens. Zij vervangen de leden van de leerlingenraad als 

deze een keer niet kunnen. 

 

Wij luisteren graag naar jullie ideeën. Heb je ideeën doe ze dan in de ideeën box. Dit 

mogen alle kinderen van de school doen.  

Samen zorgen we voor een betere en leukere school! 

 

 
 

https://www.bsopdreef.nl/ouders/aanmelden/
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Leerlingenraad en staatssecretarissen            Leerlingenraad 

 

8. Gezonde week 

Van 31 oktober t/m 11 november start de Gezonde week. In deze week besteden we 

weer extra aandacht aan gezonde voeding en beweging. De kinderen maken 

middels verschillende activiteiten kennis over voeding en bewegen. In de methode 

‘Smaaklessen’ zullen de kinderen spelenderwijs kennis maken met voedseleducatie, 

smaakontwikkeling, consumptievaardigheden, gezond en duurzaam eten. 

Ook zal er extra aandacht zijn voor het bewegen. De groepen 3 t/m 8 zullen in deze 

periode samen buiten gaan spelen op de speelplaats en ook zullen er meer 

beweegtussendoortjes zijn. 

Als afsluiting zullen de groepen 8 een Spelenkermis organiseren voor de groepen 1-

2. De groepen 3 t/m 7 sluiten af met een korte groepspresentatie. 

Werkgroep Gezond Beleid 

 

9. Nieuws vanuit de MR 

Beste ouders/verzorgers,  

Zoals wij eerder aangaven, waren twee plekken beschikbaar gekomen in de MR en 

kwamen wij graag in contact met ouders die geïnteresseerd waren om vorm en 

invulling te geven aan de nieuw op te richten schoolraad (dit is een groep ouders die 

met de MR meedenkt over het beleid van de school).   

 

In vervolg op deze uitnodiging hebben 5 personen zich beschikbaar gesteld. Zij 

hebben de posten in onderling overleg verdeeld. Om die reden kunnen we afzien 

van het houden van verkiezingen.  

 

In dat kader kunnen wij u informeren dat Martijn van der Pijl en Ciska Dalm zijn 

toegetreden tot de MR; Tom Vinken, Miriam van Kemenade en Ilse van der Palen 

gaan de schoolraad vormen.  
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In een van de volgende nieuwsbrieven zullen zij zich aan u voorstellen.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

De MR en de SR: 

 

personeelsgeleding MR: Driek Peters, Astrid Dielis-Meijer, Ingrid van Gerven en 

Leanne Bataille 

oudergeleding MR: Ric Huisman, Martijn van der Pijl, Ciska Dalm en Rob Zwanenberg 

SR: Tom Vinken, Miriam van Kemenade en Ilse van der Palen 

 

Het jaarverslag van de MR ter zake schooljaar 2021/2022  

Ook dit schooljaar zal de MR weer actief zijn op Op Dreef. De MR bestaat op dit 

moment uit de volgende leden: Ingrid van Gerven, Driek Peters, Leanne Bataille, 

Astrid Dielis-Meijer (personeelsgeleding) en Ric Huisman en Rob Zwanenberg 

(oudergeleding). Wij hebben er echter het volle vertrouwen in dat de MR op korte 

termijn met twee leden (ouders/verzorgers) zal worden uitgebreid. Als MR zullen wij 

weer, gevraagd en ongevraagd, meedenken over het beleid van de school. 

Als u graag een onderwerp besproken ziet 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. 

De vergaderingen van de MR zijn over het algemeen openbaar. Als u een 

vergadering van de MR wilt bijwonen, bent u in principe dan ook van harte welkom. 

Sommige onderwerpen moeten echter vertrouwelijk behandeld worden, waardoor 

derden, inclusief ouders en personeelsleden, niet aanwezig mogen zijn bij de 

behandeling daarvan. Daarom adviseren wij u om vooraf contact op te nemen of de 

volgende vergadering (volledig) openbaar zal zijn. Op die manier wordt voorkomen 

dat u voor niets komt. 

Op de vergadering van woensdag 5 oktober jl. hebben wij ons jaarverslag van 

afgelopen schooljaar (2021/2022) vastgesteld. Dit jaarverslag is gepubliceerd op de 

website van de school, maar voor het gemak kunt u dit ook lezen via deze link. 

Met vriendelijke groet, 

De leden van de MR van BS Op Dreef 

mailto:mrbsopdreef@gmail.com
https://www.bsopdreef.nl/upload/medialibrary/op_dreef_mr_jaarverslag_ter_zake_schooljaar_2021_2022.pdf


 
 

9 

 

10. Nieuws vanuit de oudervereniging 

 

Geslaagde activiteiten  

Onlangs heeft de teambuildingsdag van de groepen 8 plaatsgevonden en ook het 

schoolreisje van de groepen 5 tot en met 8 is geweest. We kijken terug op twee hele 

geslaagde activiteiten, waarbij samenwerken in een groepje, samen plezier maken, 

jezelf laten horen, maar ook luisteren naar de behoeften van een ander centraal 

stonden.  

Dankjewel aan iedereen die deze dagen tot een succes hebben gemaakt! 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Activiteiten zoals hierboven kunnen we organiseren dankzij jullie betalingen van de 

vrijwillige ouderbijdrage! Bij deze willen we jullie er graag aan herinneren om ook de 

vrijwillige betaling voor het schooljaar 2022/2023 te doen, zodat we door kunnen 

blijven gaan met het organiseren van leuke en leerzame uitstapjes voor onze 

kinderen!  

De betaallink is te vinden in het Parro bericht van 6 oktober. Mocht de betaling niet 

mogelijk zijn via het betaalverzoek, dan kan je het bedrag ook handmatig 

overmaken naar  

NL25 INGB 0000413566 t.n.v. Activiteitenvereniging RK Basisschool Op Dreef, onder 

vermelding van de klas(sen) van je kind(eren).  

 

Algemene ledenvergadering  

Op woensdag 16 november houden wij onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering. 

De officiële uitnodiging voor deze avond volgt binnenkort, maar mocht je graag 

aanwezig willen zijn, noteer deze datum dan alvast in je agenda! 
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11. Herfstvakantie 

Nog 1 dag school en dan begint de herfstvakantie. De herfstvakantie duurt een 

week. Wij wensen u alvast een fijne herfstvakantie toe en wij zien alle leerlingen 

graag weer terug op maandag 31 oktober 2022 a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens Team Basisschool Op Dreef 

 

 
 


