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Nieuwsbrief 15 

07 juli 2022 

 

Belangrijke data:   

13 t/m 15 juli 2022 Schoolkamp groepen 8 

20 juli 2022  Uitzwaaiochtend groepen 8 

20 juli 2022  Doorschuifuurtje (13.00-14.00u) 

20 juli 2022  MR 

21 juli 2022  Eindmusical groepen 8 

21 juli 2022  Nieuwsbrief 16 

21 juli 2022  Laatste schooldag 

22 juli 2022  Studiedag (kinderen vrij) 

25 juli t/m 

4 september 2022 Zomervakantie 

 

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

 

 
 

Verder in deze Nieuwsbrief: 

 

1. Terugblik studiedagen 23 en 24 juni 

2. Terugblik Grote Rekendag 29 juni 

3. Doorschuifuurtje 

4. Laatste schooldag 

5. Nieuws vanuit de Leerlingenraad 

6. Nieuws vanuit de Oudervereniging 

7. Nieuwe opmaak mailadressen leerlingen 

8. Gevonden voorwerpen 

 

In de bijlage treft u de volgende informatie aan: 

 

• Vakantierooster en studiedagen 2022-2023 

  

 

 

 

 

http://www.bsopdreef.nl/
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1. Terugblik studiedagen 23 en 24 juni  

Op donderdag 23 en vrijdag 24 juni hebben wij elkaar, als team, weer ontmoet om 

‘samen’ verder te kunnen bouwen aan het onderwijs op ‘Op Dreef’.  

Zo zijn wij onder andere op beide studiedagen aan de slag gegaan met het herijken 

van onze visie en het centraal stellen van de kernwaarden 

(samen, betrokkenheid, respect en veiligheid). Waar staan 

wij voor en hoe zien we dat terug in de praktijk? En wat 

zouden wij in de praktijk willen zien met oog op de 

toekomst? Wat gunnen wij leerlingen aan (zelf)kennis, 

vaardigheden en attitude, zodat ze stevig staan in het leven en in de maatschappij? 

Hoe kunnen we daar samen met ouders vorm aan geven? 

Daarnaast hebben de strategische beleidsgroepen (rekenen, taal/lezen, rapportage, 

pedagogische doeloriëntatie, NT2 en ICT) hun verworvenheden van dit schooljaar en 

hun plannen voor het komende schooljaar gedeeld met het team.  

 

Tevens zijn de collega’s van de groepen 1-2 samen met Inge van de Ven van ‘Vol 

van Leren aan de slag gegaan met de onderwerp: themavoorbereiding met het 

nieuwe ontwerpschema en zijn zij gekomen tot een keuze voor een observatie 

instrument, namelijk: Kleuter in beeld.   

De collega’s van de groepen 3 t/m 8 hebben op dat moment de stand van zaken 

opgemaakt met betrekking tot hun oriëntatie op een nieuwe wereldoriëntatie 

methode. Inmiddels is er een nieuwe methode aangeschaft voor Wereldoriëntatie 

(Blink), waarmee leerlingen uitgedaagd worden tot samenwerkend, onderzoekend en 

ontwerpend leren en die zorgt voor een stevige kennisbasis.   

 

2. Terugblik Grote Rekendag 29 juni 

 

 
Woensdag 29 juni jl. heeft de Grote Rekendag bij ons op school plaatsgevonden. Het 

thema van de Grote Rekendag 2022 was: “Bouwavonturen”. Voor de opening van 

deze dag waren de leerkrachten verkleed als bouwvakker, architect, etc. naar school 

gekomen. De kinderen hebben zich gedurende een dag(deel) op een andere manier 

bezig gehouden met rekenen.  
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In plaats van werken vanuit de methode zijn ze in de groepen 1-2 aan de slag 

gegaan met het maken van verblijven voor alle dieren uit de dierentuin waarbij ze 

ook hebben gezorgd voor een plattegrond voor de bezoekers.  

 

 

 

 

 

In de groepen 3-4 hebben ze o.a. geleerd wat een architect allemaal doet. Welke 

bijzondere gebouwen zijn er? Welke figuren en vormen zitten er eigenlijk in deze 

gebouwen verstopt? Maar ook: hoe zou een droomhuis eruit kunnen zien? 

 

  
 

In de groepen 5-6 lag de nadruk op architectuur. De kinderen hebben gekeken naar 

kubussen, schaaltekeningen en plattegronden en zijn daar ook zelf actief mee aan 

de slag gegaan.  
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En de leerlingen uit de groepen 7-8 zijn aan 

de slag gegaan met het onderdeel 

constructies: ‘het bouwen van een brug’.  

Er is gesproken over verschillende soorten 

bruggen en de kenmerken van bruggen met 

uiteindelijk als taak om in een groepje zelf 

een brug te ontwerpen en met materialen te 

bouwen.  

 

Kortom, alle leerlingen hebben een leuke, leerzame dag gehad waarbij er een 

beroep werd gedaan op samenwerken, construeren en probleem oplossend denken.  

3. Doorschuifuurtje 

Dinsdag 5 juli jl. heeft u via Parnassys (e-mail) onze “informatiebrief voor schooljaar 

2022-2023” met daarin opgenomen de groepsverdeling en de namen van de 

leerkrachten van ons mogen ontvangen. In de laatste schoolweek vindt, op 

woensdag 20 juli a.s., het doorschuifuurtje plaats van 13.00-14.00uur. De kinderen 

maken dan alvast kennis met hun nieuwe leerkracht(en) van komend schooljaar.  

4. Laatste schooldag 

De laatste studiedag van dit schooljaar vindt plaats op vrijdag 22-07-2022 a.s. Dat 

betekent dat donderdag 21 juli de laatste schooldag voor alle leerlingen is. 

 

5. Nieuws vanuit de Leerlingenraad 

Afgelopen dinsdag (29 juni) is de laatste bijeenkomst 

van de leerlingenraad geweest van dit schooljaar. In 

deze bijeenkomst hebben we duidelijke actiepunten 

voor volgend schooljaar vastgelegd. Waaronder het 

vergroenen en het verfraaien van het schoolplein.  

We hebben afscheid genomen van 5 leerlingen; 

Lauren, Neele, Lizzy, Tiebe (uit groep 8) en Noor (uit 

groep 6).  

Volgend schooljaar komen er nieuwe verkiezingen en 

dan komen er weer nieuwe leden bij. 
Wij willen iedereen bedanken voor hun inzet van het 

afgelopen jaar en kijken al uit naar de nieuwe 

bijeenkomsten. 

Steffi en Suzanne namens Team BS Op Dreef 
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6. Nieuws vanuit de Oudervereniging 

Schoolfotograaf 

Helaas heeft de verwerking van de foto’s vanuit de Nieuwe Schoolfoto enige 

vertraging opgelopen. Het duurt hierdoor iets langer voordat de schoolfoto’s 

beschikbaar zullen zijn. De Nieuwe Schoolfoto heeft laten weten sowieso vóór de 

zomervakantie de schoolfoto’s klaar te hebben. Alle kinderen ontvangen hiervoor 

binnenkort een kaart met een persoonlijke inlogcode, waarmee de foto’s besteld 

kunnen worden. Excuses voor de vertraging! 

 

Schoolreisjes onder -en middenbouw 

Vol enthousiasme kijken we terug naar twee 

geslaagde schoolreisjes van de onder- en 

middenbouw! De groepen 3 en 4 hebben 

genoten van hun vrijheid in de speeltuin en het 

verfrissende water bij Klein Zwitserland.  

De groepen 1 en 2 hebben vandaag heerlijk 

gespeeld bij de Hooiberg.  

 

 

 

 

 

 

 

Via deze weg willen we alle ouders die hun hulp hebben aangeboden op deze dagen 

enorm bedanken! 

 

Nieuwe leden gezocht! 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er een aantal actieve leden binnen onze 

oudervereniging die hun taak neer gaan leggen. We zijn daarom op zoek naar 

nieuwe leden! Omdat we het belangrijk vinden dat er uit alle leerjaren leden zijn, 

zijn we specifiek op zoek naar ouders van kinderen uit groep 1 tot en met 3.  

Lijk het je leuk om een actieve rol te spelen binnen onze vereniging? Neem dan 

contact met ons op door te mailen naar: ovopdreef@gmail.com  

 

 

mailto:ovopdreef@gmail.com
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7. Nieuwe opmaak mailadressen leerlingen 

In de ICT begeleidsgroep (Bovenschools, Veldvest) is er onlangs gesproken over een 

nieuwe opmaak van de mailadressen van de leerlingen. De opmaak van de 

mailadressen bleek niet wenselijk te zijn dus hebben zij ervoor gekozen de 

mailadressen van de leerlingen aan het schooldomein te koppelen.  

De overstap bij Op Dreef naar de nieuwe opmaak van de mailadressen heeft 

inmiddels plaatsgevonden.  

 
Het leerling mailadres ziet er nu als volgt uit: voornaam@bsopdreef.nl en als er 

meerdere leerlingen met dezelfde voornaam zijn voornaam2@bsopdreef.nl (enz. 

enz.)  

 

De leerlingen behouden alle bestanden en de mail. De oude emailadressen 

voornaam.achternaam@leerling.veldvest.nl worden aliassen. Dat betekent dat mail 

verstuurd naar het oude adres nog steeds wordt aangeboden op het nieuwe adres.  

Dus mocht u thuis onlangs problemen hebben ervaren met het inloggen in bijv. 

Microsoft Word of Teams op het account van uw kind(eren) dan heeft dit naar alle 

waarschijnlijkheid hiermee te maken gehad. 

 

8. Gevonden voorwerpen 

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

Graag willen wij u er als ouder(s)/verzorger(s) op attenderen dat u de komende 

dagen nog tussen deze voorwerpen kunt zoeken naar voorwerpen die uw zoon 

en/of dochter misschien kwijt is. De voorwerpen worden 

vanaf vrijdag 8 juli (morgen) tot en met vrijdag 15 juli a.s. 

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 15 

juli wordt de bak geleegd en worden gevonden 

kledingstukken gedoneerd aan een goed doel.  

 

 

Namens Team Basisschool Op Dreef 
 

 
 

 

mailto:voornaam@bsopdreef.nl
mailto:voornaam.achternaam@leerling.veldvest.nl

