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Nieuwsbrief 7 

19 januari 2023 

 

Belangrijke data:   

25 januari 2023  19.30uur MR  

25 januari 2023  20.00uur Vergadering Oudervereniging 

31 januari 2023  Peuterkijkmiddag (13.00-14.00uur) 

06 februari 2023  Studiedag (leerlingen vrij) 

09 februari 2023  Nieuwsbrief 8 

20 t/m 24 februari 2023 Voorjaarsvakantie 

 

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

 

 
 

Verder in deze Nieuwsbrief: 

 

1. Eerste nieuwsbrief via Parro 

2. Leerling in beeld  

3. Gezond beleid 

4. Koningsspelen 

5. Nieuws vanuit de Oudervereniging 

6. Bedankt namens Books 4 life  
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1. Eerste nieuwsbrief via Parro 

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar is er weer! En zoals u eerder in 

nieuwsbrief 6 (dd. 22 december 2022) heeft kunnen lezen worden algemene 

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

ingang van dit nieuwe jaar via de subgroep ‘Algemeen’ binnen Parro verspreid.   

Dat betekent dat u de nieuwsbrieven dan ook niet meer per e-mail van ons zult 

ontvangen.  

Berichten, specifiek bedoeld voor bepaalde leerjaren, zoals bijvoorbeeld: Typetuin 

(voor leerlingen van groep 6 t/m 8) worden nog wel in de desbetreffende groep(en) 

geplaatst. 

 

In de Kerstvakantie zijn alle oudste kinderen van elk gezin aan deze subgroep 

gekoppeld. Op 9 januari jl. zijn daarop de eerste nieuwsberichten al verspreid. 

Mocht u onverhoopt nog niet aan deze subgroep zijn gekoppeld dan kunt u zich per 

e-mail wensen tot Jolanda Dillen, j.dillen@veldvest.nl  

2. Leerling in Beeld 

Onze school volgt systematisch de didactische ontwikkeling van de leerlingen. Naast 

observaties en methodetoetsen, volgen we de didactische ontwikkeling ook met de 

toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. Hiervoor werd de 3.0 toetsversie 

gebruikt. Hiervoor werd de 3.0 toetsversie gebruikt. Sinds vorig schooljaar is er door 

CITO een nieuw en innovatief leerlingvolgsysteem ontwikkeld: Leerling in beeld (LiB). 

Hierbij ligt de focus op de brede ontwikkeling en de groei van iedere leerling.  

Er is aandacht voor hun cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en 

executieve functies. Zo krijgen we van elke leerling een nóg completer beeld.  

Deze veranderingen sluiten naadloos aan bij de vernieuwingen in ons huidige 

onderwijsaanbod. 

De volgende onderdelen worden tijdens de Cito-periode afgenomen: begrijpend 

lezen, taalverzorging, AVI en DMT en rekenen-wiskunde.  

 

3. Gezond beleid 

Veldhoven Gezond 

Ook dit jaar doet Op Dreef weer meer met de 2e editie van “Veldhoven Gezond”. 

Deze zal plaats vinden van 25 maart t/m 22 april 2023. Tijdens dit project zullen er 

4 weken lang gezondheidsacties en activiteiten plaatsvinden met proeftrainingen, 

cursussen, workshops en voorlichtingen voor alle inwoners van Veldhoven. Het doel 

van het project is om inwoners, verenigingen, scholen en organisaties te verbinden, 
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te inspireren en te informeren om een gezonde leefstijl aan te nemen. Wij zullen u 

op de hoogte houden over welke gastlessen, workshops en thema's wij gaan krijgen. 

Werkgroep Gezond beleid 

4. Koningsspelen  

Op vrijdag 21 april 2023 vinden de Koningsspelen plaats. Voor deze dag zijn wij op 

zoek naar ouder(s)/ verzorger(s)/ opa’s en oma’s die willen komen helpen. Zet deze 

datum alvast in uw agenda! Verdere informatie volgt nog. 

Namens de commissie Koningsspelen. 

 

5. Nieuws vanuit de Oudervereniging 

EHBO’er gezocht 

Op vrijdag 21 april doen we als school weer mee met de 

Koningsspelen! Voor deze dag zijn we opzoek naar een EHBO’er, 

die de hele ochtend aanwezig kan zijn. Lijkt het je leuk om deze 

dag te komen helpen of ken je iemand die dit graag wil doen?  

Stuur dan een mailtje naar: ovopdreef@gmail.com  

 

6. Bedankt namens Books 4 Life 

Namens Books 4 Life willen wij alle ouders/verzorgers, leerlingen en het team van 

BS Op Dreef hartelijk bedanken voor de actie zij voor de Kerstvakantie hebben 

opgezet om boeken in te zamelen. Wat was dit een mooi idee! En ook: wat een 

prachtige opbrengst. Willem van Hoorn heeft namens Boos 4 Life Eindhoven zo’n 

tweehonderd boeken in ontvangst mogen nemen. Daar gaan ze met de vrijwilligers 

van Books 4 Life een mooie bestemming aan geven, wellicht samen 

met Stichting Speelcadeau. Niet alleen belangstellende lezers zullen 

daarmee een fijn boek kunnen vinden om te lezen, maar de 

opbrengsten komen ten goede aan de verschillende goede doelen 

waar zij voor werken.  

Nogmaals, hartelijk dank!  

 

 

Namens Team Basisschool Op Dreef 
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