
SAMEN LEREN, (SAMEN)LEVEN  
 

 

OP Dreef Nieuws 
MAART 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,  
 
Na een voorjaarsvakantie gaan we starten aan een nieuw 
blok. De komende periode staan er veel activiteiten 
gepland.  
 
Woensdag gaan we de biddagviering in de Hervormde 
Kerk bijwonen. Dit is een viering door de kerk 
georganiseerd. U bent van harte welkom. De viering 
begint om 10.00. De paasviering is dit jaar met alleen de 
leerlingen in de Gereformeerde kerk. Zo is onze cyclus 
van vieringen mooi rond  
 
Deze week start de projectweek, waarbij u van harte 
wordt uitgenodigd om het werk van de leerlingen te 
bekijken, tijdens de portfoliogesprekken.  
 
We houden volgende week portfoliogesprekken, met 
ouders en kinderen (vanaf groep 3) en voor de ouders 
van groep 1-2. Groep 8 heeft voor de voorjaarsvakantie 
het definitief adviesgesprek gehad.  
 
We zien u graag de komende periode op school! 
 
Hartelijke groet, Conjo Kristalijn 
 
De volgende Op Dreef verschijnt op 3 april 2023 

AGENDA MAART 2023 

07-03, 08.30, start Projectweek Fantasie 

08-03, 10.00 Biddagviering Hervormd Kerk 

09-03, 08.30 Koffieochtend 

14-03, portfoliogesprekken, afsluiting projectweek 

16-03, portfoliogesprekken 

27-03 19.30, MR vergadering 

28-03 muziekvoorstelling de Wereld Rond (groep 3-
8) 

Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten:  

zoals U is er maar één.  

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 

in Uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien zal zijn.  

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild.  

En vergeef ons wat we fout doen,  

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verdergaan.  

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar.  

Geef dat wij het juiste kiezen,  

dat wij goed zijn voor elkaar.  

Onze Vader wij geloven, 

dat U onze wereld leidt.  

Met Uw licht helpt U ons verder.  

Hier en nu en straks. Altijd 

Amen. 
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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 

PROJECTWEEK FANTASIE 

Dinsdag 7 maart openen we onze projectweek 
‘Fantasie’. In een week tijd staan we stil bij dit thema. In 
de week van de portfoliogesprekken wordt het werk van 
de projectweek tentoongesteld en bent u van harte 
welkom om dit samen met uw kind te komen 
bewonderen.  

TEAM 

In de afgelopen periode hebben we helaas te maken met 
zieke teamleden.  

Juf Merlyn is herstellend van haar operatie.  

Jelte Meulstee gaat met ingang van woensdag a.s. haar 
lessen overnemen. Hij stelt zich in deze nieuwsbrief aan 
u voor.  

Juf Nellie heeft in de voorjaarsvakantie een val gemaakt. 
Hierdoor zit haar arm in het gips. Hopelijk kan zij snel 
weer aan het werk.  
 
Juf Esther is weer gestart. Hopelijk kan zij weer snel 
volledig aan het werk.  
 
Wij hopen dat iedereen over een tijdje weer gezond 
terug is op school. . 
 
Juf Eline is aan een nieuwe fase begonnen van haar 
opleiding. Zij gaat steeds meer zelfstandig voor de 
groep en zal in komende periode alleen voor groep 6-7 
staan. Op de achtergrond blijft de begeleiding van juf 
Rianda en de Hogeschool aanwezig. Zij staat in ieder 
geval in de periode van 30-03 t/m 18-04 zelfstandig 
voor de groep. Daarna sluit zij het blok bovenbouw af 
en gaat zij na de meivakantie in groep 3-4 verder.  
 
 
EVEN VOORSTELLEN 

 
Mijn naam is Jelte Meulstee en ik ben 23 jaar oud. Vorig 
jaar ben ik getrouwd en woon samen met mijn vrouw in 
Nieuwe-Tonge. Na de voorjaarsvakantie ga ik aan de 
slag met het geven van de gymlessen. Ik kijk er erg naar 
uit en heb er heel veel zin in. 

LEERLINGENRAAD 
Voor de voorjaarsvakantie kwam de 
leerlingenraad bijeen. We spraken over 
de hoeveelheid zwerfafval. Er liggen 
vaak plastic koek-snoepverpakkingen, 
blikjes, chipszakjes enzovoorts in de 
struiken en op het schoolplein. De 
leerlingenraad is in alle groepen 
geweest om te vertellen dat we per 
groep iedere week het zwerfafval gaan 
opruimen. Iedere week is er weer een 
andere groep aan de beurt en zo hopen 
we het schoolplein en de omgeving 
netter te houden.  

 
MR 
 
We willen beginnen onze dank uit te 
spreken richting Erika Capelle voor haar 
jarenlange en constructieve inzet binnen 
de MR, dit is erg gewaardeerd. 
Dankjewel Erika en veel succes gewenst 
bij je nieuwe uitdaging! 
Tijdens de vergadering van 13 februari 
hebben we o.a. gesproken over: 

• De financiële begroting 2023 

• Het vakantierooster 2023/2024 

• Toelichting bij het 
veiligheidsplan (belangrijk voor 
onze kinderen en hun omgeving) 

• Stand van zaken rondom de 
verkeerssituatie (Molenstraat 
zijde) 

De sfeer tijdens het MR-overleg was 
zoals altijd prettig en ongedwongen. 
Fijn! 
Op de goede momenten ook (positief) 
kritisch en scherp op de onderwerpen 
die spelen. We hopen zo bij te kunnen 
(blijven) dragen bij de gang van zaken 
binnen onze school. 
 
De eerst volgende vergadering vindt 
plaats op 27 maart, 19.30 uur. 
Mochten er onderwerpen spelen welke 
aandacht kunnen gebruiken dan 
vernemen we dat graag! 
 
Namens de MR: Ruth Goedegebuur, 
Marinda Stouten-Kole, Esther van 
Zetten-Kok en Richard Donselaar 
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FEEST 

In maart zijn jarig (geweest): Maud, Jasmijn, Nine (groep1-2), 
Lotte (groep 5) Rens, Wiard, Daylano (groep 6-7), Nathan, Fay 
(groep 8) 

En juf Davina en Ingrid, onze vrijwilligster vieren in maart hun 
verjaardag.  

Alle jarigen wensen we een hele feestelijke dag! 

 

WELKOM 

KIBEO 

Beste ouders, 

 

Wat hebben de kinderen de afgelopen 
weken goed gezorgd voor alle zieken 
poppen en voor PUK die waterpokken 
had. 

Ook hebben de kinderen veel armen en 
benen moeten verbinden met echt 
verband. 

Gelukkig is iedereen weer helemaal 
beter. 

Door al de zieken hebben de kinderen 
ook geleerd dat het eten van fruit en 
groente heel goed voor je is. 

En dat komt goed uit, want vandaag zijn 
we gestart met het thema Moestuin. 

De kinderen maar ook de juffen gaan 
alles leren over de moestuin. 

Wat kan je allemaal zelf kweken, de 
kinderen mogen zelf wat zaaien en er 
voor zorgen. 

We leren welke groenten we allemaal 
eten, hoe ze smaken en welke vorm en 
kleur ze hebben. 

 

En natuurlijk gaan we ook weer nieuwe 
liedjes leren en zingen die passen bij 
ons Moestuin thema. 

 

We willen ook nog alle ouders en 
kinderen feliciteren die een baby zusje 
of broertje hebben gekregen. 

 

De peuter juffen, 

Karin, Sanne en Petra  

PALMPAASSTOKKEN 
In de week voor Palmpasen maken 
we traditiegetrouw Palmpaasstokken. 
Alleen bij het tellen, blijkt de helft 
van de stokken niet meer op 
school… Heeft u misschien nog een 
stok in de berging staan? Dan graag 
alsnog inleveren… 

 

SCHOOLREIS 

Dit jaar is de schoolreis op maandag 15 mei voor groep 3-7. 
Zij gaan met de bus naar Duinrell.  

Groep 1-2 gaat als vanouds naar de Flipjes speeltuin.  

Groep 8 gaat later in het jaar op kamp.  

U krijgt tzt informatie.  

Mocht u nog geen betaling hebben gedaan, dan hopen we dat 
u de vrijwillige ouderbijdrage-schoolreis-kamp alsnog kunt 

overmaken.  

Alvast dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOEI SD 

Blaas er op los! Wordt op 4 april bij cbs Op Dreef 
georganiseerd. Op 23 mei een Mad Science. Ook op andere 
locaties in Bruinisse worden activiteiten georganiseerd. Doen 
jullie mee?  

Voor overige activiteiten:  

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

 

SCHOOLTIJD 

Wilt u uw kind op tijd van huis weg laten gaan? De eerst bel 
gaat om 08.25. Bij de tweede bel om 08.30 worden alle 

leerlingen startklaar in de groep verwacht! De lessen beginnen 
om 08.30.  

SCHOOLPLEIN 

In de vakantie is het straatwerk van het schoolplein zoveel 
mogelijk weer recht gelegd. Door de boomwortels, komt het 

straatwerk iedere keer naar boven en kan dit gevaarlijke 
situaties opleveren. Ook de vloeren die door de waterschade 

waren aangetast, zijn in de vakantie gereinigd.  

 

https://www.bloeisd.nl/
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TREFWOORD 

ZIE JE MIJ? (week 8/9 en 10) 

Inhoud: Ieder mens wil graag gezien 
worden, erkend worden. Over bevestigd 
worden, gewaardeerd en serieus 
genomen worden als mens. 

Bijbelverhalen onderbouw: 

Week 8/9: Cham en het wonderwater 
(Johannes 5, 1-8); Jezus ziet de kinderen 
(Lucas 18, 15-17). 

Week 10: Bartimeüs (Lucas 18, 35-43); 
Jezus ziet wat Tamar nodig heeft 
(Johannes 8, 1-11). 

Bijbelverhalen middenbouw: 

Week 8/9: De lamme te Betzata 
(Johannes 5:1-15); Jezus ziet de 
kinderen (Lucas 18, 15-17). 

Week 10: Jezus ziet Bartimeüs (Lucas 
18, 35-43); De overspelige vrouw 
(Johannes 8:1-11). 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

Week 8/9: Wie ziet me? (Johannes 5:1-
15); Wat zie je? (Lucas 18, 15-17). 

Week 10: Goed gezien (Lucas 18, 35-
43); Niet goed gedaan (Johannes 8:1-
11). 

WATERTAPPUNT 

Dankzij een subsidie van SD Vitaal is het watertappunt 
geïnstalleerd! Alle leerlingen mogen hier gebruik van 

maken. Water drinken wordt nog makkelijker! 

 

 

TERUGBLIK KOFFIEOCHTEND 

FIJN dat er een groep ouders aanwezig 
was tijdens deze koffieochtend. We 
bespraken de vragenlijsten. Ook de 
praktische kant van het invullen van de 
vragenlijsten. De volgende koffieochtend 
is donderdag a.s. om 08.30-09.30 bent 
u van harte welkom! Onderwerp: 
ouderbetrokkenheid, hoe richten we dit 
in voor de komende schooljaren? Wilt u 
hier over meepraten, dan zie ik u graag 
donderdag 8 maart.d 

 

KiVa 

Groep 1-2 gaat nog verder met thema 5, Plagen, ruzie of 
pesten. In dit thema worden ook de emotiekaarten ingezet 
van Rik de Pauw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Groep 3-8 gaat verder met thema 7 Samen zijn wij een 
fijne groep. De komende periode doen we verschillende 
oefeningen waarbij de kinderen zich verplaatsen in iemand 
die zich niet fijn voelt. Vervolgens koppelen we dit aan 
samen een fijne groep zijn. In de vorige thema’s hebben 
we het gehad over pesten. In een fijne groep hoort geen 
pesten thuis. Samen zijn we tegen pesten! Samen zijn wij 
voor een fijne groep! Kinderen begrijpen dat anderen 
soms hulp nodig hebben zodat iedereen zich fijn kan 
voelen in de groep. 


