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Nieuwsbrief 6 

22 december 2022 

 

Belangrijke data:   

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 

10 t/m 12 januari 2023 Proefcito Groepen 8 

19 januari 2023  Nieuwsbrief 7 

25 januari 2023  MR 

31 januari 2023  Peuterkijkmiddag (13.00-14.00uur) 

 

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

 

 
 

Verder in deze Nieuwsbrief: 

 

1. Parro in het nieuwe schooljaar 

2. Aanmelden nieuwe leerlingen 

3. Terugblik studiedag 6 december jl. 

4. Gouden- en Zilveren weken 

5. Kerstviering  

6. Nieuwe versie beslisboom 

7. Nieuws vanuit de Oudervereniging 

8. Reminder gevonden voorwerpen 

9. Kerstvakantie 

 

In de bijlage treft u de volgende informatie aan:  

  

• Poster Peuterkijkmiddag 31 januari 2023 a.s. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bsopdreef.nl/
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1. Parro: wijzigingen met ingang van 9 januari 2023 a.s. 

NIEUW: Met ingang van maandag 9 januari 2023 a.s. gaan wij alle algemene 

nieuwsberichten zoals: nieuwsbrieven, flyers, nieuws vanuit commissies etc. 

voortaan via een ‘nieuwe subgroep’ binnen Parro verspreiden. Dat betekent dat u de 

nieuwsbrieven dan ook niet meer per e-mail van ons zult ontvangen!  

 

De nieuwe subgroep binnen Parro heet: 

“Algemeen”. Alle oudste kinderen van elk gezin 

zullen rond de Kerstvakantie aan deze groep 

gekoppeld worden. De nieuwe subgroep zult u 

vanzelf gaan opmerken binnen Parro.   

De leerkrachten blijven hun berichten en foto’s 

op dezelfde wijze voortzetten zoals u van hen 

gewend bent in de desbetreffende groep(en).  

 

Hiermee hopen wij voor eenieder meer overzicht aan te kunnen brengen binnen de 

berichtgevingen op Parro en kunnen algemene (nieuws)berichten mogelijk sneller en 

makkelijker worden teruggezocht.   

 

2. Aanmelden nieuwe leerlingen 

Heeft u een zoon/dochter die tussen nu en mei 2024 vier jaar wordt schrijf uw 

zoon/dochter dan vóór 17 maart 2023 in. 

 

Op dinsdagmiddag 31 januari 2023 a.s. van 13.00uur tot 

14.00uur organiseren wij weer 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 onderwijsassistent 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.  
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Uiteraard is er dan volop gelegenheid tot het stellen van vragen en het invullen van 

het inschrijfformulier. 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. 

Heeft u belangstelling voor deze peuterkijkmiddag dan kunt u zich aanmelden door 

een mail te sturen naar Annemieke Welling, opdreef@veldvest.nl. 

Als u uw kind wilt inschrijven zonder de peuterkijkmiddag te bezoeken dan graag 

een mailtje sturen naar Dorien Felten, d.felten@veldvest.nl.   

Zij neemt dan contact met u op om verder af te spreken hoe de inschrijving verder 

verloopt. 

 

3. Terugblik studiedag 6 december jl. 

Op dinsdag 6 december jl. hebben wij met elkaar gesproken over de stand van 

zaken met betrekking tot de schoolontwikkeling en de speerpunten van beleid.  

Wat hebben we bereikt? Waar zijn we mee bezig? Wat komt er op ons af?  

 

In het ochtendgedeelte hebben de groepen 1 t/m 3 

zich bezig gehouden met begrijpend luisterend 

middels Close Reading. De groepen 4 t/m 8 zijn aan 

de slag gegaan met begrijpend lezen, ook middels 

Close Reading. Per leerjaar zijn er lessen gemaakt 

voor de komende periode.  

 

In de middag hebben er pedagogische groepsplanbesprekingen plaatsgevonden 

voor de groepen 1 t/m 4. Daarnaast hebben zij zich verdiept in een nieuw 

leerlingvolgsysteem genaamd ‘Kleuter in beeld’.  

De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 waren deze middag uitgenodigd voor een 

gezamenlijk ontwikkelingsgesprek (per cluster). Deze gesprekken beschouwen we 

als onderdeel van het groeien naar een professionele leergemeenschap, waarvan het 

geven en ontvangen van professioneel-kritische feedback onderdeel uitmaakt en 

gebruikt kan worden voor het aanscherpen van ieders persoonlijk ontwikkelingsplan 

(POP). 

 

 

 

mailto:opdreef@veldvest.nl
mailto:d.felten@veldvest.nl
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4. Gouden- en Zilveren Weken 

De Gouden Weken  

De eerste weken van het schooljaar – de Gouden Weken– zijn bepalend voor het 

creëren van een fijne sfeer in de groep. Hierover heeft u kunnen lezen in de 

nieuwsbrief van 8 september 2022. Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de 

regels. In deze periode worden de normen en waarden van een groep bepaald. De 

leraar speelt in deze fase een belangrijke rol. Hoe maak je nu samen met kinderen 

een goede start van het schooljaar? En hoe stimuleer je een positieve groepsvorming 

waar je een jaar lang plezier van hebt?  

 

De Zilveren Weken  

Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het 

proces van groepsvorming. De periode na de 

kerstvakantie noemen we de Zilveren Weken.  

De Zilveren Weken zijn geschikt om met elkaar stil te staan bij 

de sfeer en dynamiek in de groep. Met name de fase van ‘storming’ kan in deze 

periode weer zorgen voor onrust in de groep. Hoewel groepsvorming een continu 

proces is, bieden De Zilveren Weken een mooie kans om deze storm te 

benutten. Met de groep terugkijken naar de eerste maanden en vooruitkijken wat er 

nog gaat komen. Zo bepaal je samen opnieuw de norm en werk je aan een fijne en 

veilige groep.  
 

5. Kerstviering 

Wij zijn blij dat we dit schooljaar weer een Kerstdiner op school mogen organiseren! 

Op donderdag 22 december (vanavond) van 17.00 tot 19.00uur nemen alle 

leerlingen, meesters en juffen weer deel aan het vaak sfeervolle, gezellige kerstdiner 

waar zij in elke groep bediend zullen worden door de ober!  

Mooie kleren, lichtjes, lekker eten en gezelligheid zijn het recept voor een leuke 

avond. 

 

In verband met de voorspelde regen hebben wij besloten om de gezamenlijke 

Kerstviering op het schoolplein niet door te laten gaan. U bent hier gisteren (dd. 21-

12 jl.) via Parro al van op de hoogte gebracht. In plaats van een samenzang op het 

plein zal dit in iedere ‘vleugel’ plaatsvinden. De leerkrachten zullen hier een filmpje 

van maken en dit via Parro met u delen. Tussen 18.50 en 19.00uur kunt u uw kind 

ophalen in de klas. Op de route naar het lokaal kunt u nog iets lekkers meenemen. 

De kinderen uit de groepen 7 en 8 mogen zelf naar buiten komen.  
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6. Nieuwe versie beslisboom 

Het blijft belangrijk om de Beslisboom te gebruiken! 
Er zijn geen nieuwe maatregelen afgekondigd en er zijn ook geen inhoudelijke 

wijzigingen, de nieuwe versie van de beslisboom geeft alleen de bestaande 

richtlijnen rondom corona in de kinderopvang duidelijker weer.  

Het coronavirus is er nog steeds. Het blijft dus voor iedereen verstandig om zich aan 

de (dringende) adviezen te houden die de verspreiding van het coronavirus 

beperken. 

De actuele versie van de beslisboom voor alle leeftijden is van 12 december 2022. 

 

7. Nieuws vanuit de Oudervereniging 

Kerstwens 

 

De kerstboom is versierd 

Oud en nieuw wordt gevierd 

Veel geluk en liefde voor komend jaar 

Wensen wij jullie met elkaar! 

 

Namens de Oudervereniging wensen wij  

iedereen hele fijne feestdagen toe! 

 

8. Reminder gevonden voorwerpen 

Zoals u aan het begin van deze week al via Parro (dd. 19-12 jl.) heeft kunnen 

vernemen wordt de bak met gevonden voorwerpen op school voller en voller. 

Graag willen wij u er als ouder(s)/verzorger(s) nogmaals op attenderen dat u nog tot 

vrijdag 23 december a.s. kunt zoeken naar voorwerpen die uw zoon en/of dochter 

misschien kwijt is. De gevonden voorwerpen staan voor u uitgestald in de gang bij 

de ‘Achterum’. Mocht u dus nog iets kwijt zijn, kijkt u dan nog even voordat alles 

weg is. Het is misschien de moeite waard. Na vrijdag 23 december a.s. wordt de bak 

geleegd en worden gevonden kledingstukken gedoneerd aan een goed doel.  

 

https://www.bsopdreef.nl/upload/medialibrary/beslisboom_alle_leeftijden_boink_ajn_rivm__12122022.pdf
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9. Fijne Kerstvakantie 

Nog een halve dag school en dan begint vrijdag 23 december a.s. om 12.15uur de 

Kerstvakantie. Deze vakantie duurt twee weken. Wij wensen u alvast een fijne 

kersttijd, een gezellige jaarwisseling en een prettige vakantie toe!  

Wij zien alle leerlingen graag weer terug op maandag 9 januari 2023 a.s. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens Team Basisschool Op Dreef 
 

 
 

 


