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Nieuwsbrief 16 

21 juli 2022 

 

Belangrijke data:   

21 juli 2022  Laatste schooldag 

22 juli 2022  Studiedag (kinderen vrij) 

25 juli t/m 

4 september 2022 Zomervakantie 

5 september 2022 Eerste schooldag  

 

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

 

 
 

Verder in deze Nieuwsbrief: 

 

1. Terugblik schooljaar 2021-2022 in tijden van corona 

2. Afscheid leerkrachten 

3. Nieuwe leerkrachten stellen zich voor 

4. Nieuws vanuit de Oudervereniging 

5. Nieuwe versie beslisboom 

6. Informatieavonden eerste communie- en vormselvoorbereiding 

7. Zomervakantie 
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1. Terugblik schooljaar 2021-2022 in tijden van corona 

Schooljaar 2021-2022 werd net als vorig schooljaar getekend door de maatregelen 

rondom corona, waarbij het geduld van eenieder steeds weer op de proef werd 

gesteld. Waar we vorig schooljaar nog veelvuldig te maken hadden met gevarieerde 

vormen van afstandsonderwijs en thuiswerk, hebben wij dit schooljaar enkel een 

week voor de kerstvakantie onze deuren moeten sluiten. Waar wij al anticipeerden 

op een eventuele verlenging van deze schoolsluiting, konden wij het (onderwijs)jaar 

2022 gelukkig toch goed beginnen: met het geven van fysiek onderwijs! Binnen 

onze school, maar ook in de regio was er eind januari weer een explosieve toename 

van het aantal besmettingen onder leerlingen (en leerkrachten) te zien waarbij extra 

alertheid op de gezondheid van eenieder werd gevraagd. Daarnaast hadden wij, 

naast de coronaperikelen, ook te kampen met een ander probleem in het onderwijs; 

een tekort aan vervangers. De combinatie van corona en te weinig vervangers 

maakten dat wij met het team steeds opnieuw moesten bekijken wie er mogelijk iets 

kon betekenen. Verschillende teamleden zijn extra komen werken of waren bereid 

om van werkdagen te wisselen waardoor het onderwijs zoveel mogelijk door kon 

gaan. 

Terugblikkend hierop mogen wij concluderen dat het team – samen met u en alle 

leerlingen – wederom in de diverse fases van deze coronacrisis voortreffelijk werk 

heeft verzet.  

2. Afscheid leerkrachten  

Zoals u eerder in onze informatiebrief schooljaar 2022-2023 (5 juli jl.) heeft kunnen 

lezen gaan wij dit schooljaar afscheid nemen van enkele collega’s die, met hun 

specifieke motivatie, onze school gaan verlaten.  

Meester Job heeft met ingang van het komend schooljaar een nieuwe baan 

gevonden dichter bij huis. Juf Elly gaat met pensioen en juf Marleen gaat haar 

werkzaamheden binnen andere Veldvestscholen voortzetten.  

 

Via deze weg willen we deze collega’s bijzonder danken voor hun inzet en 

betrokkenheid bij onze school en de leerlingen. Wij wensen hen veel succes en 

geluk met de gemaakte keuze.  

 

Hieronder treft u een persoonlijk schrijven aan van de collega’s die ons gaan 

verlaten. 
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Job Reekers 

Hallo allemaal, 

Helaas ga ik jullie aan het eind van het schooljaar verlaten. Per 1 mei heb ik een 

woning in Tilburg gekregen. Ik woon daar fijn, maar op en neer naar Veldhoven is 

wel een beetje lastig. Het is niet de afstand die me nekt, maar de eindeloze files. 

Daarom heb ik per 1 augustus een andere baan aangenomen in Hilvarenbeek. Ik ga 

daar werken in een groep 7. De afgelopen 2 jaar heb ik met veel plezier bij Op Dreef 

gewerkt. Ik heb veel geleerd en fijn gewerkt met mijn collega’s en natuurlijk met al 

die gezellige kinderen van groep 3, 4 en 5. Het was fijn bij jullie en ik ga jullie 

missen.  

Het gaat jullie allemaal goed. 

Liefs, meester Job 

 

Elly van de Ven 

Beste ouders, 

Veertig jaar geleden haalde ik mijn diploma. Trots stapte ik als jonge leerkracht mijn 

eerste klasje binnen. In mijn mooiste bordschrift (met krijtje) schreef ik het 

programma van de dag op het bord. Dat was het begin van mijn loopbaan in het 

onderwijs. Daarna heb ik vele mooie dingen mogen doen. Ik ben leerkracht geweest 

in zowel het basis- als speciaal onderwijs, remedial teacher en intern begeleidster 

en lid van het aansturingsteam van Op Dreef. Ik heb vele gesprekken met ouders, 

leerkrachten en kinderen mogen voeren. Ik kijk met tevredenheid terug op dingen 

die ik heb mogen doen. En ja, voor iedereen geldt: er is een tijd van komen en er is 

een tijd van gaan. 

Mijn tijd van gaan is nu gekomen, ik ga per 1 september stoppen met mijn werk bij 

Op Dreef. Hartelijk dank voor alle mooie, soms kritische- en waardevolle contacten. 

Elly van de Ven 

Regisseur groep 1-4 
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Marleen Hoefnagels 

Beste ouders en verzorgers, 

Wellicht zijn de meesten van jullie al van het nieuws op de hoogte, maar via deze 

weg wil ik jullie laten weten dat ik Op Dreef zal verlaten per aanstaand schooljaar. Ik 

stap de mobiliteit in met de wens om aanstaand schooljaar op verschillende scholen 

te werken om mijn horizon te verbreden. Niet van Op Dreef naar een andere school, 

maar juist de mogelijkheid om eens in "de keuken" van andere scholen te mogen 

kijken en mezelf te verrijken. De afgelopen 10 jaar heb ik met enorm veel plezier bij 

Op Dreef gewerkt. Ik heb de kinderen mogen onderwijzen en begeleiden in hun 

ontwikkeling. Daarnaast heb ik mezelf kunnen ontwikkelen en onderdeel mogen zijn 

van de ontwikkeling van onze school. In de afgelopen 10 jaar hebben alle ervaringen 

mij verrijkt zowel als juf, maar ook als persoon. Ik ga een volgend avontuur aan, met 

Op Dreef in mijn hart.  

 

Met vriendelijke groet, 

Marleen Hoefnagels 

 

3. Nieuwe leerkrachten stellen zich voor 

Er zijn nieuwe teamleden benoemd die ons team komen versterken. Zij stellen zich 

hieronder nader aan u voor.  

 

Esther Weijers 

Mijn naam is Esther Weijers en ik start na de zomervakantie bij de Op Dreef als 

leerkracht van groep vijf. Naast mijn rol als leerkracht kom ik ook het 

aansturingsteam versterken. 

 

Ik heb de afgelopen jaren les gegeven aan kinderen in de onder- 

en middenbouw. Ik geniet ervan als kinderen met plezier leren. 

Dit probeer ik door kinderen zoveel mogelijk actief bezig te laten 

zijn en hun mee te nemen in hun eigen leerproces. Ik vind het 

belangrijk dat kinderen durven te leren door te doen en te 

ervaren. Naast het lesgeven heb ik kinderen met een bijzondere 

hulpvraag begeleid. 

 

Ik woon samen met mijn man Tim in het gezellige “Strijp” in Eindhoven. Naast het 
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werk sport ik graag, geniet ik van lekker eten en reis ik graag om veel van de wereld 

te zien. Ik kijk er erg naar uit om te starten bij de Op Dreef. 

 

Tot ziens in september! 

Groetjes Esther Weijers 

Aukje van Bijleveld 

Dag allemaal,  

 

Mijn naam is Aukje van Bijleveld. Ik ben 22 jaar en woon in Riethoven. De afgelopen 

twee jaar heb ik als stagiaire rondgelopen bij Op Dreef. Nu ik ben afgestudeerd aan 

de Pabo, zal ik dit jaar drie dagen aan de slag gaan als juf van groep 8. Ik heb hier 

veel zin in! Ik kijk er naar uit om samen met de kinderen het beste uit zichzelf te 

halen. Dit in combinatie met alle leuke activiteiten die het laatste schooljaar met 

zich meebrengt, maken dat ik iedere dag met plezier naar school kom.  

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te voetballen, te 

koken, te winkelen, motor te rijden en tijd door te 

brengen met vrienden en familie.  

 

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten en bij Op Dreef 

te mogen werken. Zijn er nog vragen dan kunt u mij altijd 

mailen of even binnenlopen.  

 

Voor nu wens ik jullie een fijne zomer en tot ziens in het nieuwe schooljaar!  

 

Niki Bijnen 

Hi!  

  

Niki Bijnen, dat ben ik! Samen met mijn vriend Geert en 

onze zonen Denzel (8) en James (6) woon ik in Veldhoven. 

  

Het zou zo maar kunnen dat je me de afgelopen periode 

al een keer op school hebt gezien, want ik heb al even 

meegelopen in groep 5B. Daarom is het voor mij extra 

leuk dat ik bij deze groep blijf en volgend schooljaar 

samen met meester Thijs Bakker in groep 6B sta.   

  

Een hele fijne zomervakantie en tot volgend schooljaar!  
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Hannah Verwer 

Hallo!  

 

Mijn naam is Hannah Verwer. Komend schooljaar ga ik mijn 

LIO-stage lopen in groep 3C, bij Steffi van de Ven. Ik ben 19 

jaar oud en ik woon al mijn hele leven in Veldhoven. In mijn 

vrije tijd speel ik korfbal bij de club SDO en in de weekenden 

en avonden ben ik voor mijn bijbaantje in het restaurant 

Grand Café Sowieso te vinden. Verder houd ik ook erg van het 

luisteren naar muziek, lezen en koken.  

Ik heb nu al zin in het nieuwe schooljaar, maar voor nu wens 

ik jullie een fijne zomervakantie toe.  

 

Tot ziens!  

 

Wij heten alle nieuwe collega’s van harte welkom en wensen hen een fijne werktijd 

toe bij ons op school.  

 

4. Nieuws vanuit de Oudervereniging 

Einde schooljaar 2021/2022 

Dit is al weer de laatste week van het schooljaar 2021/2022. Wij als oudervereniging 

kijken terug op een mooi jaar, waarin we weer vele leuke activiteiten hebben mogen 

organiseren voor onze kinderen! Dankjewel aan alle actieve 

leden van onze vereniging! Zonder jullie inzet was het niet 

gelukt! Ook dank aan alle ouders die geholpen hebben bij 

verschillende activiteiten dit schooljaar! Jullie hulp waarderen 

we zeer! 

 

Helaas nemen we ook afscheid van een aantal van 

onze leden. Georgia, Inge, Maret en Sanne hierbij 

willen wij jullie heel erg bedanken voor jullie 

geweldige inzet de afgelopen jaren! We gaan jullie 

input en betrokkenheid ontzettend missen!  

 

Als laatste dank aan alle leerkrachten voor de fijne 

samenwerking dit schooljaar!  
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Vrijwillige ouderbijdrage  

Via Parro is gister een herinnering gestuurd betreffende de vrijwillige ouderbijdrage. 

Mocht u deze nog niet betaald hebben, willen wij u verzoeken om deze zo snel 

mogelijk te betalen. De betalingsgegevens kunt u vinden op Parro.  

Bedankt voor uw medewerking. 

 

Voldoende aanmeldingen 

We hebben inmiddels voldoende aanmeldingen ontvangen om 

ook komend schooljaar weer met een groep ouders aan de 

slag te gaan. Na de zomervakantie stellen we onze nieuwe 

leden graag aan jullie voor! 

Voor nu wensen we iedereen een hele fijne zomervakantie toe 

en kijken er naar uit om komend schooljaar weer vele leuke 

activiteiten te mogen organiseren! 

 

5. Nieuwe versie beslisboom 

Voor de actuele versie van de beslisboom voor kinderen verwijzen wij u door naar 

onze website. 

 

6. Informatieavonden eerste communie- en vormselvoorbereiding 
 

De parochie Christus Koning houdt informatieavonden voor de eerste communie- en 

vormselvoorbereiding. 

  

Woensdag 21 september is de informatieavond over de voorbereiding op de Eerste 

heilige Communie. Deze avond is bestemd voor ouders van leerlingen die komend 

schooljaar naar groep 4 gaan. 

  

Donderdag 22 september is de informatieavond  over de voobereiding op het 

Sacrament van het Vormsel. Deze avond is bestemd voor leerlingen en hun ouders 

die komend schooljaar naar groep 8 gaan. 

  

Beide avonden worden gehouden in het parochiecentrum aan de Kapelstraat-zuid 

18. Aanvang 20.00 uur.  

Voor beide avonden dient u zich aan te melden. Dit kan 

via secretariaat@christuskoning.nl of via 040-2532231. 

 

https://www.bsopdreef.nl/nieuws/update-coronavirus/
mailto:secretariaat@christuskoning.nl
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7. Zomervakantie 

Vandaag was de laatste schooldag van dit schooljaar. Morgen (vrijdag 22 juli) 

genieten alle leerlingen van een studiedag. Dat betekent dat de zomervakantie van 

start is gegaan. Deze duurt 6 weken.  

 

In de laatste vakantieweek op vrijdag 2 september, ontvangt u een eerste 

nieuwsbrief waarin wij u mededelingen doen voor het nieuwe schooljaar.  

 

Het team van Basisschool Op Dreef wenst alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 

een hele fijne en welverdiende vakantie toe. Wij zien alle leerlingen graag weer terug 

op maandag 5 september 2022 a.s. 

 

 
 

Namens Team Basisschool Op Dreef 

 

 
 

 


