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Nieuwsbrief 5 

01 december 2022 

 

Belangrijke data:   

05 december 2022  Sinterklaas op school  

06 december 2022  Studiedag (leerlingen vrij)  

07 december 2022  Start Reflection Day 

07 december 2022  MR  

09 december 2022  Rapportage groepen 8  

12 t/m 16 december 2022 Voorlopige adviesgesprekken groepen 8 

22 december 2022  Nieuwsbrief 6 

22 december 2022  Kerstdiner 17.00-19.00uur 

23 december 2022  LET OP: School om 12.15uur uit 

24 december 2022 t/m 

08 januari 2023  Kerstvakantie 

 

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

 
 

Verder in deze Nieuwsbrief: 

 

1. Reflection Day 

2. Gezond beleid 

3. Leerlingenraad 

4. Nieuws vanuit de MR 

5. Nieuws vanuit de Oudervereniging 

6. Reminder Studiedag maandag 6 december a.s. 

 

 

In de bijlage treft u de volgende informatie aan:  

  

• Ouderbrief Reflection Day 2022-2023 

• Even voorstellen (MR) 

• Brief CJG – Contactpersoon BS Op Dreef 2022-2023 

• Typetuin (voor leerlingen uit de groepen 6 t/m 8) 

 

 

http://www.bsopdreef.nl/
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1. Reflection Day 

Het is belangrijk dat de kinderen in deze donkere dagen goed zichtbaar zijn in het 

verkeer. Daarom doen wij dit jaar als school weer mee met de Actie Reflection day, 

die officieel loopt van 1-12-2022 t/, 21-1-2023. 

 

Op woensdag 7 december a.s. starten wij als school het 

project met een presentatie in iedere groep. Vanaf deze 

woensdag kunnen de kinderen weer met een reflecterend  

hesje naar school komen. Doel van de actie is dat de 

kinderen in deze periode goed zichtbaar zijn d.m.v. het 

zo vaak mogelijk dragen van het hesje en in deze periode 

zoveel mogelijk onderweg ‘geflitst’ (gefotografeerd) 

worden. Foto’s kunnen gestuurd worden naar: 

info@reflectionday.nl  

 

De kinderen die nog geen hesje gekregen hebben van school, krijgen dit. Anderen 

worden verzocht om het hesje van thuis aan te doen. 

Wij hopen dat u deze actie steunt, uw kind(eren) zoveel mogelijk stimuleert en 

motiveert om het hesje te dragen en deel te nemen aan de actie.  

 

Voor meer informatie vanuit Reflection Day verwijzen wij u naar de bijgevoegde 

‘Ouderbrief Reflection Day 2022-2023’ én naar https://reflectionday.nl/   

 

2. Gezond beleid 

Zoals u in Nieuwsbrief 4 (dd. 10 november 2022) heeft kunnen lezen hebben de 

leerlingen uit de groepen 3 deelgenomen aan een sportclinic (schooljudo) vanuit 

Brede School Veldhoven. In de afgelopen weken hebben zij spelenderwijs kennis 

gemaakt met de 7 judo voorwaarden: vertrouwen, samenwerken, respect, 

beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier!   

De groepen 3 zullen dit schooljudo-project beëindigen met een leuke finale 

afsluiting op woensdag 7 december a.s. Dit jaarlijkse Judo Spektakel vindt plaats bij 

City Sport Veldhoven. Alle vaardigheden die de leerlingen hebben geleerd tijdens de 

judolessen worden tijdens dit spektakel geshowd.  

 

De groepen 6 zijn al hard aan het oefenen voor hun dansvoorstelling onder leiding 

van Cardo Dance Department. Op zaterdag 17 december a.s. zullen zij schitteren in 

een complete dansshow in theater De Schalm. Wij hopen op veel dansplezier en 

mailto:info@reflectionday.nl
https://reflectionday.nl/
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kijken met de leerlingen uit naar een fantastische show!  

 

Vorige maand zijn de kleurrijke boekjes van Sjors Sportief & Sjors Creatief 

uitgedeeld. Hierin staan allerlei kennismakingsactiviteiten van diverse sport- en 

cultuurverenigingen binnen Veldhoven. Daar mogen ze het hele jaar uit kiezen. 

Lekker proberen dus! Hopelijk hebben jullie je weer ingeschreven voor deze leuke 

activiteiten! 

Werkgroep Gezond Beleid 

 

3. Leerlingenraad 

Op dinsdag 22 november jl. heeft de tweede vergadering met de leerlingenraad 

plaatsgevonden. Iedereen was hierbij aanwezig. Communicatieve vaardigheden zijn 

binnen een leerlingenraad ontzettend belangrijk. Binnen een leerlingenraad leren 

leerlingen om effectief te overleggen. Dit doen we door onderwerpen te agenderen, 

door de vergaderstructuur te oefenen en door o.a. een voorzitter, notulist en 

tijdbewaker aan te stellen.   

 

In de tweede vergadering is de brievenbus van de leerlingenraad geleegd. De ideeën 

die zijn ingebracht nemen we mee naar de volgende vergadering die plaats zal 

vinden op dinsdag 17 januari 2023. We hebben de nieuwe leden uitgelegd wat er 

vorig schooljaar allemaal is besproken. Tevens wordt er achter de schermen hard 

gewerkt aan het verbeteren en vergroenen van het schoolplein. Dit doen we samen 

met Marieke Wensing en de gemeente.   

 

4. Nieuws vanuit de MR 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Volgende week woensdag, 7 december, vindt de tweede MR-vergadering van dit 

schooljaar plaats. Voor het eerst (van vele keren) zullen de leden van de nieuw 

ingestelde schoolraad (SR) bij die vergadering aansluiten.   

 

De agenda van die vergadering staat nog niet helemaal vast. In ieder geval zullen wij 

de trendanalyse van de toetsuitslagen van de afgelopen periode bespreken. 
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Daarnaast gaan we ook afstemmen welke onderwerpen we dit jaar extra aandacht 

gaan geven. 

 

Als u input hebt voor deze (of een volgende) vergadering, of graag gewoon een keer 

aanwezig wilt zijn, horen wij dat graag. U kunt ons daarvoor een e-mail sturen 

(mrbsopdreef@gmail.com), maar mag ons natuurlijk ook persoonlijk aanspreken. 

 

Ciska, Tom en Miriam stellen zich in dat kader graag aan u voor (zie daarvoor de 

bijlage bij deze nieuwsbrief).   

 

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 

 

5. Nieuws vanuit de Oudervereniging 

 

De 11de van de 11de  

Op vrijdag 11 november jl. hebben we met de groepen 7 en 8 het Carnavalsseizoen 

officieel geopend. Kinderen uit de bovenbouw mochten zichzelf kandidaat stellen 

voor de rol van Prins en Prinses Carnaval en de Raad van 11. Na een spannende 

loting, waarbij oud leerling Bram de lotjes heeft 

getrokken, is dit het resultaat: 

 

Prins: Loek 

Prinses: Tess 

Raad van 11: Noor, Fabian, Tygo, Lieke, Fleur, Dave, Niels, 

Brian, Mees, Gijs, Sam  
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Met de kinderen die zichzelf kandidaat hadden gesteld, maar de 

loting niet gewonnen hebben, hebben we een Carnavalsvereniging 

opgezet, genaamd Cv de Pechvogels.   

Het belooft weer een mooi Carnavalsjaar te worden! 

ALAAF! 

 

Kerstbomen gezocht 

We hebben op school een flink te kort aan 

kunstkerstbomen. In het kader van duurzaamheid doen we 

daarom de volgende oproep: 

 

Heb je een kunstkerstboom van maximaal 1,50m hoog, die 

je dit jaar niet gebruikt? Dan zouden wij deze graag lenen 

om de kerstsfeer in alle groepen te realiseren! 

 

Kan je ons helpen aan een boom, geef dit dan door aan de 

leerkracht van je kind. Alvast bedankt! 

 

6. Reminder studiedag dinsdag 6 december a.s. 

Dinsdag 6 december a.s. is er een studiedag en zijn alle leerlingen VRIJ.  

Via deze weg geven wij u een korte weergave van onze agenda op deze studiedag.  

o De stand van zaken van de schoolontwikkeling en de speerpunten van beleid 

staan centraal.  

o De schoolbrede trendanalyse van de LOVS toetsen wordt besproken. 

o De groepen 1 t/m 4 gaan zich bezighouden met 

begrijpend luisteren middels Close Reading. Er vinden 

pedagogische groepsplanbesprekingen plaats en zij zullen 

zich ook gaan verdiepen in een nieuw leerlingvolgsysteem 

genaamd ‘Kleuter in beeld’.  

o De groepen 5 t/m 8 gaan aan de slag met begrijpend 

lezen, ook middels Close Reading. Aansluitend vinden er 

gezamenlijke ontwikkelingsgesprekken plaats.  

 

Wij verwachten de leerlingen weer op woensdag 7 december a.s. 
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Wij wensen iedereen alvast een heel fijn Sinterklaasfeest toe en wij kijken uit naar 

een gezellige Kerstperiode.   

 

Namens Team Basisschool Op Dreef 

 
 


