
SAMEN LEREN, (SAMEN)LEVEN  
 

 

OP Dreef Nieuws 
JANUARI 2023 

  

Klein beginnen 
 

Goede God,  

Wij bidden dat onze wereld 

steeds meer mag lijken 

op uw land van vrede, 

waar de zon schijnt, 

waar geluk is, 

waar de liefde  

overal te vinden is. 

 

Wij bidden voor onszelf,  

dat wij op zoek gaan  

naar die vrede.  

Kleine dingen kunnen 

de wereld zoveel mooier maken.  

Vrienden laten dat zien. 

Een lach, een hand 

en een knipoog kunnen  

zoveel doen. 

Goede God, geef ons vrede. 

 

Beste ouders,  
 
2023, een nieuw jaar is gestart. Fijn om iedereen 
weer te mogen begroeten. Voor en tijdens de 
vakantie zijn kinderen ziek geweest en waren er 
verdrietige momenten. Wij hopen dat we naar elkaar 
kunnen omzien.  
Voor het nieuwe jaar wensen wij u allen mooie 
momenten samen met degenen die u lief zijn.  
 
Dit jaar pakken we de draad weer gewoon op, waar 
we voor de vakantie mee zijn gestopt. De dagen 
beginnen weer met rekensprint, lezen of een 
Bijbelverhaal. Verhalen worden verteld en leerlingen 
vertellen wat hen heeft bezig gehouden.  
 
Komende week worden de reguliere methode 
onafhankelijke toetsen afgenomen.  
 
Daarnaast staat en blijft het lezen centraal staan. 
Voorlezen, stillezen, begrijpen wat er gelezen wordt.  
De bibliotheekkasten worden hopelijk deze week 
geleverd, zodat we de bibliotheek ook goed kunnen 
inrichten. Juf Tineke en juf Esther onze 
leescoördinatoren zijn druk bezig geweest om alles 
goed weg te zetten. Samen met Gerdien, de 
leesconsulent is er gekeken naar een goede inhoud 
van de bibliotheek. 25 januari starten de nationale 
voorleesdagen. Doet u ook mee?  
 
Hartelijke groet, Conjo Kristalijn 
 
De volgende Op Dreef verschijnt op 6 februari 2023 

AGENDA JANUARI 2023 

16-01 start afname methodeonafhankelijke toetsen 

25-01 voorleesontbijt en koffiemoment 

 Start voorleesdagen 

26-01 week van de poëzie 

 

ZOVEEL OM VOOR TE 
BIDDEN 

 

Er is zoveel, God,  

om voor te bidden 

dat ik niet weet 

waar ik moet beginnen. 

Zoveel kinderen  

die het koud hebben, 

zoveel mensen 

die ruziemaken. 

Er is zoveel ziekte, 

zoveel angst.  

Weet U het wel , God, 

waar ik moet beginnen?  

Laten we dat dan maar doen. 

Dat we daar beginnen.  
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MR 

 
van de MR - wat is het en hoeveel 
tijd ben je er mee bezig? 
 
Omdat we Conjo graag bij onze MR 
vergadering hebben, is de 
vergadering van november uitgesteld 
naar 12 december. U hoeft daar dus 
niet over bijgepraat te worden. Dat 
geeft me mooi de ruimte om wat te 
vertellen over wat het 
MRwerk inhoud, mocht je je 
kandidaat willen stellen.  De MR 
spreekt op 12 december met het 
bestuur. Dat doen we twee keer per 
jaar, zodat we van elkaar weten waar 
we mee bezig zijn. Deze keer is het 
een beperkte agenda.  
Andere keren kon het gaan over 
mogelijke fusies met andere scholen 
(nu geen sprake van) en 
gebouwenbeheer.  Maar ook als er 
een vacature was voor een directeur 
hadden we veel contact.  
Naast die twee overleggen per jaar 
met het bestuur hebben we 
ongeveer 5 MRvergaderingen per 
jaar. De MR vergadert 's avonds, en 
de vergadering duurt 1,5 tot 2 uur. 
De voorbereiding van zo'n 
vergadering is een klein uurtje, 
afhankelijk van wat er op de agenda 
staat. Rond corona kwamen we vaker 
(via Teams) samen, omdat er knopen 
doorgehakt moesten worden over 
bijvoorbeeld de lestijden of 
thuisonderwijs. 
Het MR werk is dus goed te 
overzien, in te plannen en je werkt 
samen met personeel samen aan 
goed onderwijs voor de kinderen.  
 
Hartelijke groet, 
Richard, Marinda, Esther en Erika 

SCHOOLPLEIN & AANPASSING STRAAT 

Helaas zijn er ook deze vakantie geen 
werkzaamheden aan de straat uitgevoerd. De 
gemeente heeft het nu voor de meivakantie in de 
planning staan.  

In deze tijd wordt de tuin weer gesnoeid en het 
straatwerk opnieuw zoveel mogelijk gedaan (door 
boomwortels liggen er veel stenen scheef)  

Ook is het wachten op het watertappunt en de 
belijning.  

 

 

SCHEIDEN AFVAL 

Gisteren heeft iedereen een sticker meegekregen 
met informatie over het scheiden van afval. De 
school doet mee met een project, waarbij het plastic 
afval en glaswerk gratis wordt opgehaald. In alle 
groepen staan nu plastic afvalbakken. Hoe meer 
afval er wordt gescheiden, hoe minder restafval er 
moet worden opgehaald. Wij hopen dat iedereen 
bewuster het plastic afval gaat scheiden. En er op 
deze manier ook minder zwerfvuil in de natuur 
terecht komt. Helpt u mee?  

 

VOORLEZEN-ONTBIJT 
De nationale voorleesdagen starten 
op 25 januari 2023. Voorlezen doen 
wij iedere dag een kwartier in de 
groepen. Voorlezen doe je samen. 
Voorlezen heeft een positief effect 
op woordenschat, spelling en 
tekstbegrip. Daarnaast is voorlezen 
ook vooral leuk! 
 
Omdat lezen belangrijk is, doen wij 
mee met deze voorleescampagne. 
We starten met een ontbijt en tijdens 
en na het ontbijt wordt er 
voorgelezen. 
 
Meer informatie over het ontbijt 
krijgt u via Parro.  
Maximiliaan Modderman is het 
prentenboek van 2023! 
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FEEST 

In januari zijn jarig (geweest) : Giel, Ziva, Aicha (groep 3-4) 
Merhawi (groep 5), Emma en Emma, Sem, Janne, Dione, (groep 
6-7), Noa (groep 8) en zijn juf Wilma, juf Esther van Zetten 
ook jarig in deze maand! 

Alle jarigen wensen we een hele feestelijke dag! 

 

WELKOM 

Amara viert op 29 januari haar vierde verjaardag. Dan gaat 
haar Op Dreef tijd beginnen! Wij wensen jou en hele fijne 

schooltijd.  

 

KOPTELEFOON 

Tijdens het werken hebben 
leerlingen een koptelefoon 
nodig. Sommige oefeningen 
hebben bijv. een 
voorleesfunctie of wordt er 
een woord gezegd dat 
daarna gespeld moet 
worden. De koptelefoons 
worden op school aan 
iedere leerling gegeven en 
soms ook nog een tweede, 
wanneer de koptelefoon 
echt stuk is. Bij sommigen is 
ook de tweede koptelefoon 
stuk. Wilt u dan een 
koptelefoon meegeven? 
Alvast dank!  

 

KiVa 

In de komende weken wordt 
er aandacht besteed aan de 
thema’s : Ruzie, pesten of 
plagen.. iedere keer blijkt uit 
de KiVa monitor, dat het 
verschil tussen pesten en 
plagen niet altijd duidelijk 
is. In dit thema wordt er 
aandacht besteed aan de 
verschillen.  

 

FINANCIEN 

Deze week ontvangt ieder gezin de factuur voor de vrijwillige 
ouderbijdrage-schoolreis/kamp-schoolzwemmen. Voor 
sommigen kan het een flink bedrag zijn. We hopen dat 
iedereen kan en wil betalen. Mocht het een probleem zijn, wilt 
u mij dan benaderen? Ook het betalen in termijnen is een 
optie. Verder is het niet betalen geen reden om niet mee te 
mogen doen met een activiteit. Namens de leerlingen hartelijk 
dank voor uw bijdrage! 

Schoolreis groep 1-2  € 5,00 

Schoolreis groep 3-7  € 30,00 

Schoolkamp groep 8  € 85,00 

Schoolzwemmen groep 4,5 € 61,75 

Vrijwillige ouderbijdrage € 20,00 (1e kind), € 15,00 (2e kind) € 
10,00 (3e kind) 

 

 

 

BLOEI SD 

 

Deze activiteit kan bij meer aanmeldingen starten op maandag 16-
01-2023!  

Voor overige activiteiten:  

BLOEI! Schouwen-Duiveland - Home (bloeisd.nl) 

 

https://www.bloeisd.nl/
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TREFWOORD 

Een volle kerk tijdens onze kerstviering, we kijken terug op een mooie viering. Tijdens de viering 
werd er gecollecteerd voor KIKA. Het mooie bedrag van € 684,55 is opgehaald. In de vakantie 
hebben een aantal leerlingen ook nog geld opgehaald. Er is een bedrag van € 700,00 
overgemaakt. Hartelijk dank voor uw gift! 

De komende weken worden er Bijbelverhalen verteld aan de hand van het thema: ‘zorgen;  

Over zorg en verwaarlozing. Over je bezorgd maken en in actie komen. Over dilemma’s en vragen 
waar je voor kunt komen te staan. 

Bijbelverhalen onderbouw: 

week 2: De vrouw met de tienketting (Lucas 15, 8-10); De herder zorgt voor zijn schapen (Lucas 
15, 4-7). 

week 3: De jongste zoon gaat weg (Lucas 15, 11-32); De jongste zoon komt terug (Lucas 15, 
11-32). 

week 4: Een man die niet kan praten (Matteüs 9, 32-34); Jezus zorgt voor een blinde bedelaar 
(Lucas 18, 35-43). 

Bijbelverhalen middenbouw: 

week 2: Als 1 van de 10 zoek is (Lucas 15, 8-10): Als 1 van de 100 verdwaald is (Lucas 15, 1-
7). 

week 3: Twaalf jaar (Marcus 5, 21-36); Een nieuw leven (Marcus 5, 21-43). 

week 4: Als 1 van de 2 verloren is (1) (Lucas 15, 11-32); Als 1 van de 2 verloren is (2) (Lucas 15, 
11-32). 

Bijbelverhalen bovenbouw: 
week 2: Het verloren muntje (Lucas 15, 8-10); Het verloren schaap (Lucas 15, 1-7). 

week 3: Twaalf jaar (Marcus 5, 21-36); Een leven (Marcus 5, 21-43). 

week 4: Vader wacht (1) (Lucas 15, 11-32); Vader wacht (2) (Lucas 15, 11-32). 


