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Nieuwsbrief 4 

10 november 2022 

 

Belangrijke data:   

16 november 2022  Algemene ledenvergadering (19.30-20.15uur) 

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 

01 december 2022  Nieuwsbrief 5 

05 december 2022  Sinterklaas op school  

06 december 2022  Studiedag (leerlingen vrij)  

07 december 2022  MR  

09 december 2022  Rapportage groepen 8  

12 t/m 16 december 2022 Voorlopige adviesgesprekken groepen 8 

22 december 2022  Kerstdiner 17.00-19.00uur 

23 december 2022  LET OP: School om 12.15uur uit 

 

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

 
 

Verder in deze Nieuwsbrief: 

 

1. B8 Toetsen - Groepen 8 

2. Gezonde week 

3. Sinterklaascommissie 

4. Nieuws vanuit de oudervereniging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bsopdreef.nl/
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1. B8 Toetsen - Groepen 8  

Afgelopen twee weken zijn de leerlingen van de groepen 8 bezig geweest met de 

B8-toetsen. Naar aanleiding van deze toetsen maken de leerkrachten van de 

groepen 8 een analyse en schrijven een plan van aanpak richting de toets periode in 

Januari. Op vrijdag 9 december a.s. krijgen de leerlingen van de groepen 8 hun 

rapport mee naar huis. De voorlopige adviesgesprekken zullen plaatsvinden in de 

week van 12 t/m 16 december 2022.  

 

2. Gezonde week 

Na de herfstvakantie stond Basisschool Op Dreef in het teken van de Gezonde Week. 

In deze week hebben de kinderen verschillende activiteiten gedaan rondom Gezonde 

Voeding en Sport & Bewegen zoals: samen buiten spelen met alle groepen 3 t/m 8, 

een spelenkermis voor de groepen 1-2 die gemaakt en bedacht zijn door de 

leerlingen van groep 8, een presentatie verzorgen voor andere groepen en er zijn 

lessen gevolgd uit de methode ‘Smaaklessen’.  

 

Afgelopen week zijn de groepen 3 en 6 gestart met een sportclinic vanuit Brede 

School Veldhoven. De groepen 3 zijn gestart met schooljudo waarbij ze in 3 lessen 

kennismaken met de basisvaardigheden van judo onder leiding van een echte 

judoleraar, op een echte judomat én in een echt judo-pak! Op woensdag 7 

december volgt er ook nog een finale afsluiting van deze lessen.   

De groepen 6 zijn gestart met ‘Veldhoven danst’ onder leiding van Cardo Dance 

Department. Zij krijgen een coole dans aangeleerd en mogen deze op zaterdag 17 

december laten zien in theater De Schalm.  

Verdere informatie met betrekking tot bovenstaande clinics zal volgen via de 

groepsleerkracht(en) van uw kind.  

Werkgroep Gezond Beleid 

 

3. Sinterklaascommissie  

Via deze nieuwsbrief willen wij u, ondanks dat Sinterklaas nog onderweg is naar 

Nederland, alvast op de hoogte brengen van enkele activiteiten rondom het 

Sinterklaasfeest.  

• Op maandag 7 november jl. is het Sinterklaasjournaal weer van start gegaan. 

Dit wordt dagelijks uitgezonden om 18.00uur op 

NPO. De groepen 1 t/m 4 zullen de verhaallijn van 

het Sinterklaasjournaal zoveel mogelijk volgen. 

Leuk als u thuis ook meekijkt!       
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• De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar op zaterdag 12 november 

2022 a.s. en dat zal zijn in Nederland in Hellevoetsluis. De intocht is deze 

dag vanaf 12.00uur live te volgen bij Zapp en via de website van het 

Sinterklaasjournaal.  

• Op donderdag 24 november mogen de kinderen van groep 1 tot en met 4 

hun schoen zetten. Als de gymschoenen op school zijn, kunnen deze 

daarvoor gebruikt worden. Als dit niet het geval is, dan is het fijn als uw kind 

deze dag een extra schoen meeneemt. Wij zijn benieuwd of wij deze nacht 

bezoek krijgen van de Sint en zijn pieten... 

• Maandag 5 december brengt de Sint met zijn Pieten een bezoek aan de 

leerlingen van BS Op Dreef.  

De Sinterklaascommissie  

 

 

4. Nieuws vanuit de oudervereniging 

 

Datum kerstviering 

We zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen van de kerstviering van dit jaar. 

De exacte invulling zal op een later tijdstip worden gecommuniceerd. Wel kunnen 

we alvast mededelen dat de viering plaats gaat vinden op donderdag 22 december 

van 17.00 tot 19.00 uur. Alle kinderen worden deze avond in feestelijke kleding op 

school verwacht! Meer informatie volgt later! 

Let op! Vanwege de extra schooltijd op donderdagavond, is de school op vrijdag 23 

december om 12.15 uur uit. Uiteraard is er voor de kinderen die deze middag naar 

de BSO gaan, opvang geregeld. Zij zullen worden opgevangen door school en om 

14.15 uur naar de eigen BSO gaan. Ouders die vanwege de wijziging van deze 

schooltijd in de problemen komen, kunnen dit bij de groepsleerkracht aangeven. 

Mochten er vanwege Corona beperkingen komen waardoor het kerstdiner niet door 

kan gaan, dan houden we op vrijdag 23 december toch 12.15 uur als einde 

schooltijd aan. 

 

 

 

https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/
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Algemene ledenvergadering 

Op woensdag 16 november houden wij onze Algemene ledenvergadering, van 19.30 

tot 20.15 uur in de aula van de school. Tijdens deze vergadering zal het afgelopen 

schooljaar besproken worden, waarna het schooljaar 2021/2022 kan worden 

afgesloten. Wil je hier graag bij zijn? Stuur dan een mailtje naar: 

ovopdreef@gmail.com Aanmelden kan tot en met vrijdag 11 november a.s. 

 

 

 

Namens Team Basisschool Op Dreef 

 


