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Nieuwsbrief 8 

 10 februari 2023 

 

Belangrijke data:   

13 t/m 17 februari 2023 Definitieve adviesgesprekken groepen 8 

20 t/m 24 februari 2023 Voorjaarsvakantie 

08 maart 2023  19.30u MR  

09 maart 2023  Nieuwsbrief 9 

06 t/m 10 maart 2023 Aanmeldweek VO groepen 8 

 

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

 

 
 

Verder in deze Nieuwsbrief: 

 

1. Terugblik studiedag 6 februari jl. 

2. Gezonde school 

3. Koningsspelen 21 april 2023 

4. Nieuws vanuit de Oudervereniging 

5. Voorjaarsvakantie  

 

In de bijlage treft u de volgende informatie aan:  

  

• Vakantierooster 2023-2024 

• Flyer Brussencursus 2023, Stichting MEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bsopdreef.nl/
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1. Terugblik studiedag 6 februari jl.  

Op maandag 6 februari jl. heeft onze vierde studiedag plaatsgevonden. 

In de ochtend hebben de groepen 1-2 gewerkt aan themavoorbereidingen en voor 

leerjaar 4 t/m 8 heeft er een training plaatsgevonden waar de 

methode Blink voor wereldoriëntatie centraal stond. 

 

Aan het einde van de ochtend vond er een presentatie plaats over het onderzoek 

naar wendbaarheid binnen schoolorganisaties. Er heeft een scholingstraject 

plaatsgevonden gericht op wendbare schoolorganisaties met de Universiteit van 

Utrecht waarbij enkele collega’s binnen Op Dreef (en aan ’t Heike) onderzoek 

hebben gedaan naar de vraag: Welke bevorderende (en belemmerende) factoren zijn 

van invloed op het succesvol afstemmen op meer- en hoogbegaafde leerlingen?  

Tijdens de presentatie zijn er uitkomsten en adviezen gedeeld met de collega’s.  

 

In de middag zijn de groepen 1-2 aan de slag gegaan met Kleuter in beeld en 

beredeneerd aanbod. Voor de groepen 3 t/m 8 was er ruimte voor het werken met 

de 1-Onderwijsroute; de stappen en beslismomenten die cyclisch worden gezet ten 

aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau. Hiermee 

wordt het onderwijs passend gemaakt aan de behoeften van alle leerlingen. Het 

tussentijds evalueren en bijstellen van de groepsplannen, o.a. naar aanleiding van 

de Leerling in Beeld toetsen, maakt onderdeel uit van deze route en stond deze 

middag centraal.  

 

2. Gezonde school 

Op maandag 30 januari jl. hebben wij met alle groepen 3 t/m 8 buiten op het gehele 

schoolplein gespeeld. In het kader van samen spelen en de gezonde school gaan we 

elke laatste dag van de maand met alle groepen samen buiten spelen.  

 
Vanaf dinsdag 28 februari 2023 a.s. zal er voor de groepen 8 een nieuw 

sportproject vanuit de Brede School gedraaid gaan worden, namelijk: handbal!! Deze 

lessen zullen verzorgd gaan worden door trainers van de Nederlandse Handbal 

Vereniging waarbij ook handbalvereniging Achilles95 is aangesloten. Dit 

sportproject zal 3 weken duren. 

Werkgroep Gezond Beleid 
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3. Koningsspelen 21 april 2023 

Maandag 6 maart 2023 a.s. ontvangen alle leerlingen een brief 

over de aanstaande Koningsspelen. Hierin wordt vermeld hoe u 

zich kunt aanmelden om mee te helpen op vrijdag 21 april 2023!! 

De tijden waarin we uw hulp het hardste nodig hebben zal tussen 

9:30u en +/- 13:30u zijn. 

Het aanmeldstrookje kunt u aan de groepsleerkracht (van het oudste kind) geven.   

Wij stellen uw hulp zeer op prijs! 

Werkgroep Koningsspelen 

 

 

4. Nieuws vanuit de Oudervereniging 

Carnaval 

Volgende week gaan we met z’n allen genieten van een feestelijke Carnavalsweek. 

Via Parro (bericht dd. 30 januari 2023) heeft u kunnen lezen welke activiteiten er 

georganiseerd gaan worden. Bij een feestweek hoort natuurlijk ook een feestelijke 

aankleding. Daarom is De Raad van Elf al druk bezig geweest met het versieren van 

de centrale hal. 

 

 

Voor de Carnavalsoptocht van vrijdag 17 februari zijn we nog opzoek naar vijf 

brigadiers. De optocht duurt van 08.30 tot ongeveer 09.30 uur. Mocht je kunnen 

helpen, stuur dan even een mailtje naar: ovopdreef@gmail.com 
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5. Voorjaarsvakantie 

Nog ruim een week en dan begint de voorjaarsvakantie. Deze duurt een week.   

Wij wensen u alvast een fijne voorjaarsvakantie toe en wij zien alle leerlingen graag 

weer terug op maandag 27 februari 2023 a.s. 

 

 
 

Namens Team Basisschool Op Dreef 

 

 
 

 


