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Nieuwsbrief 9 

09 maart 2023 

 

Belangrijke data:   

16 maart 2023  W4 Kangoeroewedstrijd 2023 

25 maart t/m 22 april 2023 Veldhoven Gezond 

29 maart 2023  OV Vergadering (20.00uur) 

30 maart 2023  Nieuwsbrief 10 

30 maart 2023  Theoretisch verkeersexamen groepen 7  

31 maart 2023  Rapportage + LVS groepen 1 t/m 7 

3 t/m 7 april 2023  Oudergesprekken groepen 1 t/m 4 

                                   Ouder- /kindgesprekken 5 t/m 7 

 

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

 

 
 

Verder in deze Nieuwsbrief: 

 

1. Rapportage en oudergesprekken 

2. Aankondiging W4 Kangoeroewedstrijd 2023 

3. Theoretisch verkeersexamen groep 7 

4. Gezonde school 

5. Nieuws vanuit de oudervereniging 

6. Aanmelden kandidaten GMR 

 

In de bijlage treft u de volgende informatie aan:  

  

• Aanmelden ouderkandidaten GMR 2023 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bsopdreef.nl/
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1. Rapportage en oudergesprekken 

Op vrijdag 31 maart 2023 a.s. ontvangen de ouders en/of verzorgers van leerlingen 

uit de groepen 1 t/m 7 de tweede rapportage van dit schooljaar van hun kind(eren). 

De oudergesprekken vinden plaats in de week van 3 april a.s.  

Leerlingen vanaf groep 5 sluiten ook aan bij de rapportgesprekken.  

 

Het inplannen van de oudergesprekken zal weer via Parro verlopen. De leerkrachten 

zullen dagen en tijdstippen openstellen waarop u zich via de app kunt inschrijven.  

Net als voorgaande keren willen wij ouder(s)/verzorger(s) met meerdere kinderen bij 

ons op school de gelegenheid geven om zich eerder in te schrijven. Zo kunnen zij 

de gesprekken van broertje(s) en/of zusje(s) bij elkaar inplannen. Zorgt u er wel 

voor dat u minimaal 10 minuten ruimte openlaat tussen deze gesprekken? 

 

• De inschrijving voor ouders met meerdere kinderen op onze school gaat open 

op maandag 20 maart a.s. om 08.00uur.  

• De inschrijving voor de overige ouder(s)/verzorger(s) gaat open op dinsdag 

21 maart a.s. om 08.00uur.  

 

2. Aankondiging W4 Kangoeroewedstrijd 2023

 
Op donderdag 16 maart 2023 a.s. vindt de jaarlijkse W4 Kangoeroewedstrijd plaats. 

Ook dit schooljaar nemen er weer leerlingen van onze school aan deze 

rekenwedstrijd deel. De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd 

die jaarlijks in maart op heel veel scholen wordt georganiseerd. In Nederland doen 

er ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350 scholen.  

W4Kangoeroe is geschikt voor alle leerlingen vanaf groep 3 van het basisonderwijs 

t/m 6 VWO van de middelbare school en ook voor HBO/WO-studenten. Er zijn zes 

verschillende versies: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN, wizPROF en wizEXPERT. 

Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een 

vonkje creativiteit, en een flits van inzicht vragen. De moeilijkheidsgraad loopt op 

van eenvoudig tot behoorlijk pittig. Vijf antwoorden per vraag zijn gegeven, één is 

er goed. Welke is dat?  Wie behaalt de eindstreep zonder te struikelen?  

Wij wensen alle deelnemers veel succes en vooral veel rekenplezier toe! 

Beleidsgroep rekenen  
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3. Theoretisch verkeersexamen groep 7  

Op donderdag 30 maart 2023 wordt in de groepen 7 het VVN theoretisch 

verkeersexamen afgenomen. In de klas krijgen de kinderen verkeerslessen, maar 

ook vanuit thuis kunnen de kinderen zich hierop voorbereiden. Op de site 

https://examen.vvn.nl/oefenen kunnen de kinderen oefenen met examens en een 

verkeersexamenquiz maken. Samen met uw kind door de wijk fietsen en 

verschillende verkeerssituaties bespreken is ook een goede voorbereiding hierop. 

 

4. Gezonde school  

Na de carnavalsvakantie zijn de groepen 8 gestart met de handbal clinic vanuit de 

Brede School. Deze clinic duurt 3 weken en zal eindigen op 14 maart 2023 a.s.  

In de week van 27 maart t/m 14 april 2023 krijgen de groepen 5 het Tennisproject 

aangeboden vanuit de Brede School Veldhoven. Zij gaan bij VTLC tennisles krijgen 

van een echte tennisleraar. Op woensdag 19 april 2023 zal er een afsluiting 

plaatsvinden op de tennisvereniging voor de kinderen die dit graag willen. Deze is 

dus niet verplicht! 

 

5. Nieuws vanuit de oudervereniging 

Carnaval…fijnfisjenie!? 

We kijken terug op een zeer geslaagde Carnavalsweek! 

Dankjewel Raad van 11 en alle ouders die geholpen 

hebben tijdens dit feestje!  

 

 

Schoolfotograaf 

Momenteel zijn we bezig met de organisatie van de schoolfotograaf. Op woensdag 

12 april 2023 a.s. zet “KIEK schoolfoto” alle leerlingen van onze school op de foto. 

Zet deze datum alvast in je agenda!  

 

Hulpouders gezocht voor de Koningsspelen 

Vorige week zijn de brieven voor de Koningsspelen uitgedeeld. Zoals jullie hebben 

kunnen lezen zijn we opzoek naar helpende handen voor deze sportieve dag. 

Aanmelden als hulpouder kan door de achterzijde van de brief in te vullen en deze 

uiterlijk 24 maart 2023 a.s. in te leveren bij de leerkracht van het oudste kind. 

EHBO-hulp hebben we inmiddels voldoende. 

Mocht je geen brief ontvangen hebben, neem dan even contact op met de leerkracht 

van je kind. 

https://examen.vvn.nl/oefenen
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6. Aanmelden ouderkandidaten GMR 

De GMR is opzoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen voor het 

lidmaatschap van de GMR. Donderdag 25 mei 2023 worden er verkiezingen 

gehouden voor de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van Stichting 

Veldvest. Meer informatie hierover kunt u lezen in de bijlage. 
 

 

Namens Team Basisschool Op Dreef 

 

 


