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Geachte ouders, 
Hierbij ontvangt u het informatieboekje voor het schooljaar 2018-2019. In dit boekje vindt u 
alle belangrijke dagen en activiteiten voor dit schooljaar. Het is een aanvulling op de 
schoolgids. 
 

Gegevens 

 
Basisschool Op Dreef maakt deel uit van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te 
Utrecht. 
Voorscholen Merlijn en Tinkerbel maken deel uit van de organisatie Spelenderwijs. 
 
Bereikbaarheid scholen: 
 
Basisschool Op Dreef   Dianadreef 27,  3561AA te Utrecht 
      Telefoon   030-261 14 24 
      E-mail   opdreef.diana@pcou.nl 
      Website           www.opdreefovervecht.nl. 
 
Voorscholen Merlijn en Tinkerbel  Dianadreef 27, 3561AA te Utrecht. 

Telefoon Merlijn  06-52074534 
      Telefoon Tinkerbel  06-54304383 
 
Directeur          Rohan de Groot 
      Aanwezig vier dagen. 
      Wanneer: Wisselende dagen.  
 
Inschrijving basisschool Op afspraak bij Ingrid Ipenburg   

Tel.030-2611424. (zie ook blz. 5) 
 
Inschrijving voorscholen    Altijd als de voorschool open is. 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:opdreef.diana@pcou.nl
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GROEPSVERDELING/ TAAKVERDELING OP DREEF,  MERLIJN, TINKERBEL  

 
Het managementteam bestaat uit: 

Rohan de Groot  - directeur 
   Ruth Verkerk   - bouwcoördinator groepen 1 en 2 
   Wilma Blom   - bouwcoördinator groepen 3,4 en 5 
   …………………  - bouwcoördinator groepen 7 en 8 
   Ingrid Ipenburg   
 
Voorschool Merlijn  : Fatma Özler, Angelique v.d. Meyden, Wendy van Hienen, 
    : Yasmina El Abdelaoui 
Voorschool Tinkerbel  : Occi Zabel, Jaccie Opmeer, Wendy van Hienen. 
 
Basisschool Op Dreef  
Groepsindeling (mei 2018) 
Groep 1   : Fatiha Bouk 
Groep 1/2   : Zohra Ahaidour en Sonja Hendriks (woe) 
Groep 2   : Sabine Kraan 
Groep 3   : Denise van Leeuwen en Hélène Ruigrok (woe) 
Groep 4   : Wilma Blom en Ingrid Ipenburg (woe) 
Groep 5   : Tessa Vermeulen en Walter van Gisbergen (ma) 
Groep 6   : Isis Dijkstra en Walter van Gisbergen (vrij) 
Groep 7   : Pinar Ulas (woe, do, vrij) en Impke Bakker (ma, di) 
Groep 8a   : Jan Verkerk (ma, do, vrij) en Frank van den Berkhof (di, woe) 
Groep 8b   : Susanne Slootweg (woe, do, vr)) en Sonja Hendriks (ma, di) 
  
I.B.-er    : Petri Vogels (tot januari 2019) 
Rekenondersteuning  : Ingrid Ipenburg 
Leesondersteuning  : Ingrid Ipenburg 
Vertrouwenspersoon  : Ingrid Ipenburg 
Oudercontactpersoon  : Ingrid Ipenburg 
VVE leerkrachten  : Gea van Loenen en Laura Oosterzee 
Taal-lees coördinator  : Angelique Bijl 
Leerkrachtondersteuners : Said Soukari en Betül Donat 
Administratie    : Egberdien de Wit 
Computermedewerker : Abdel Haitoute 
Conciërges    : Arie Bloemheuvel en John Hoogland 
Vaste vrijwilliger  : Fatima Afkir 
 
Schooltijden: 
Groepen 1 tot en met 8 gaan van maandag tot en met vrijdag elke dag op dezelfde tijd naar 
school: 
-Begin schooltijd   8.30 uur. 
-Einde schooltijd 14.15 uur. 
De schooldeuren gaan om 8.20 uur open. De kinderen kunnen  
dan rustig naar hun klas gaan waar ze opgewacht worden door 
hun juf of meester. 
 
We werken volgens een continurooster dit houdt in dat alle  
kinderen overblijven op school. In de pauzes eten de kinderen   
fruit, groente of brood en drinken ze water. 
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OUDERS EN SCHOOL 

 
De medezeggenschapsraad 
Ouders kunnen deel uitmaken van de medezeggenschapsraad van de school. Zij kunnen 
dan meebeslissen over het beleid van de school en advies uitbrengen over zaken die met 
het personeel te maken hebben. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 5 keer per 
jaar. Er kunnen 3 ouders zitting hebben in de medezeggenschapsraad. Heeft u 
belangstelling? Dan kunt u contact opnemen met meester Jan Verkerk of met juf Angelique 
Bijl. 
 
Op dit moment wordt de medezeggenschapsraad gevormd door: 
Voorzitter Angelique Bijl (personeelslid) 
Secretaris Jan Verkerk (personeelslid) 
Leden  Mevr. Warda El Hassani (ouder) 

Vacature (ouder) 
  

De ouderraad 
De ouders van kinderen bij ons op school kunnen lid worden van de ouderraad. De 
ouderraad komt 1 keer in de vijf weken bij elkaar en wel op de dinsdagmiddag. De ouderraad 
wordt vanuit school begeleid door juffrouw Ingrid Ipenburg. De ouderraad denkt mee over de 
activiteiten en feesten op school en helpt ook mee met de uitvoering van de activiteiten. De 
ouderraad helpt bij de organisatie van Sinterklaas, Kerst, Pasen en het Suikerfeest en bij 
uitjes zoals bijvoorbeeld naar de bibliotheek, het theater, het bos of de boerderij.  
Heeft u belangstelling voor de ouderraad dan kunt u contact opnemen met een van de 
ouderraadsleden. Voor informatie kunt u ook terecht bij Ingrid Ipenburg. 
De ouderraad start in september met de eerste bijeenkomst. Vergaderdata worden voor een 
jaar gepland. 
De volgende ouders zijn lid van de ouderraad: 
Rokia El Hadef Boulhaloul 
Fatiha Boarbi 
Naima El Hamnatti 
Saba Moulah Rabbi (penningmeester) 
Fatiha Youala 
Rahma Lemrini 
Mahjouba Jaali (voorzitter) 
Fatiha Ghzali 
 
Ouderhulp 
Er zijn in de loop van het jaar nogal wat activiteiten die de leerkracht niet alleen met de klas 
kan doen. Denk bijvoorbeeld aan uitstapjes met de groep of feesten in een bij de school. 
Naast de hulp die we van de ouderraad krijgen, hebben we vaak meer hulp nodig om die 
activiteiten te kunnen doen. De leerkracht zal regelmatig om hulp vragen aan de ouders van 
de klas. We hopen het volgend jaar ook weer een beroep op u te kunnen doen! 
Zonder uw hulp kan een aantal activiteiten niet doorgaan. Bijvoorbeeld doordat we vervoer 
nodig hebben of omdat het te onveilig is om met te weinig begeleiding over straat te gaan.  
 
De ouderbijdrage 
De school vraagt aan de ouders van de kinderen een ouderbijdrage. Met het geld van de 
ouderbijdrage zijn wij in staat om de extra kosten die gemaakt moeten worden voor alle 
feesten en excursies op school te betalen. Zonder uw bijdrage kunnen wij geen 
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, museumbezoek, schoolreis/schoolkamp of kleuterfeest 
organiseren. Ook kunnen we geen boeken aanschaffen voor de schoolbibliotheek. De 
ouderbijdrage voor het schooljaar is al jaren hetzelfde en bedraagt: 
Voor het 1e kind : € 20,- 
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Voor het 2e kind : € 15,- 
Voor het 3e kind : € 10,- 
Voor het 4e kind : € 10,- 
 
U-pas 
Is uw inkomen niet zo hoog dan kan uw kind in aanmerking komen voor de U-pas. De U-pas 
vergoedt uitgaven voor de school tot een bedrag van € 75 per jaar. In de bibliotheek en op 
het wijkbureau kunt u een aanmeldingsformulier krijgen.  
Wanneer u een U-pas heeft, betaalt de gemeente Utrecht aan ons de kosten voor de 
schoolreis/schoolkamp en de ouderbijdrage met de U-pas en hoeft u dit dus niet zelf te 
betalen. Wij ontvangen daarom graag direct na de zomervakantie een kopie van de U-pas. 
Om dit te regelen kunt u op maandag terecht bij de administratie (Egberdien de Wit) of bij de 
directeur, Rohan de Groot.  
 
Inschrijven 
Komt u uw kind inschrijven dan is het erg belangrijk dat u de volgende zaken meeneemt: 
- Het BSN-nummer van uw kind en het inschrijfnummer bij de zorgverzekeraar. Beide staan 
op het zorgpasje. Neemt u dat s.v.p. mee bij de inschrijving.   
- Een kopie van de schooldiploma’s van uw man/vrouw. Het is voor ons erg belangrijk over 
de goede gegevens te beschikken aangezien dit bepalend is voor de vergoeding vanuit het 
Ministerie. 
 
Oudercontract 
Ouders die hun kind bij ons op school komen aanmelden moeten bij inschrijving een 
oudercontract tekenen. In dit contract staat wat ouders kunnen verwachten van de school en 
wat de school verwacht van de ouders. Dit contract gaat over schoolafspraken, 
verslaglegging en de uitwisseling van belangrijke informatie.   
 

CONTACTEN OUDERS/LEERLINGEN EN SCHOOL 

 
De rapporten 
In alle groepen krijgen de kinderen een blauwe map waarin hun rapport zit. Elk schooljaar 
worden de nieuwe rapporten losbladig bijgevoegd. Wilt u voorzichtig met de map omgaan en 
ervoor zorgen dat de map altijd weer op school terugkomt. Het rapport moet acht jaar mee. 
Als u het rapport kwijtraakt dan zijn wij genoodzaakt u € 10 in rekening te brengen voor de 
aanschaf van een nieuwe map en de kopieerkosten. 
De kleuters krijgen twee rapporten per jaar, de kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen drie 
rapporten in een schooljaar. 
Kinderen vanaf groep 5 krijgen ook weekrapporten mee. Daarin staat hoe zij zich die week 
gedragen hebben en hoe ze gewerkt hebben. Het rapport vertelt niets over de resultaten die 
in de klas behaald worden. Het is de bedoeling dat de ouders het rapport ondertekenen en 
dan weer retourneren. 
 
De rapportgesprekken 
Alle ouders worden bij de twee (kleuters) of drie rapporten (groep 3 t/m 8) op school 
verwacht om met de leerkracht over het rapport van hun kind te komen praten. Dit geldt voor 
alle groepen van de school. Komt u niet op school voor een gesprek dan krijgt het kind ook 
geen rapport mee naar huis.  
 
Het startgesprek 
In september/oktober zijn er afstemmingsgesprekken tussen de leerkracht, de ouders en het 

kind. Dan wordt besproken wat het kind nodig heeft om er een goed jaar van te maken en 

wat het kind, de ouders en de leerkracht samen kunnen doen. De leerkrachten van de 

kleutergroepen komen bij u thuis (huisbezoek) en hebben alleen een afstemmingsgesprek 
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op school als het huisbezoek niet heeft plaatsgevonden.    

 
Het huisbezoek 
De leerkrachten van de kleutergroepen komen voor een huisbezoek bij u thuis. De 
leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 doen dat soms. U kunt de leerkracht altijd zelf 
uitnodigen voor een huisbezoek als u bepaalde zaken wilt bespreken of zo maar voor de 
gezelligheid en het contact. 
 
De ouderinfo 
Enkele malen per maand sturen we per e-mail een ouderinfo aan de ouders. In deze 
ouderinfo staat de belangrijkste informatie van de komende weken en we doen verslag van 
leuke of bijzondere activiteiten. De ouderinfo is niet langer via de website van de school ( 
www.opdreefovervecht.nl ) te lezen. Door de strengere privacyregels is het niet zomaar 
toegestaan foto’s te publiceren. In het schooljaar 2018 – 2018 zullen we u gaan informeren 
via een zogenaamd ouderportaal, genaamd Social Schools..  
 
Spreekuur 
Wilt u de leerkracht iets vragen of wilt u iets met hem/haar bespreken dan kan dat altijd na 
schooltijd tussen half drie en kwart over vier. Voor schooltijd heeft de leerkracht geen tijd 
voor een gesprek. U kunt natuurlijk altijd iets doorgeven, maar voor een echt gesprek moet 
u van tevoren een afspraak maken. Dan kan er in alle rust gesproken worden. 
 
Ouderinloop 
Ook dit jaar hebben wij weer een ouderinloop en wel op de dinsdag. Juffrouw Ingrid zal deze 
samen met een medewerkster van Wijk en Co of van de Brede School Overvecht 
voorbereiden. Aanvang van de ouderinloop om kwart voor negen in het ouder-kindlokaal. 
 
Spelinloop 
De kleutergroepen organiseren ook een spel inloop voor ouders. Ouders kunnen dan aan het 
begin van de ochtend samen met hun kind een spelletje doen in de klas. Ook krijgen zij 
lessen te zien en informatie over wat men thuis kan doen. In groep 3 wordt ook een keer per 
week een inloop georganiseerd 
 
Onderwijskundig rapport 
Als een leerling naar een andere school gaat of nieuw bij ons op school komt dan sturen of 
ontvangen wij een onderwijskundig rapport. In dit rapport staat met welke methoden wij op 
school werken en welke prestaties uw kind bij ons op school behaald heeft. Er staan ook 
gegevens in over werkhouding, concentratie, motivatie en sociaal gedrag. De ouders mogen 
het rapport altijd inzien. 
 
Schoolkeuze voortgezet onderwijs 
Met de ouders van de kinderen in groep 7 worden aan het eind van het schooljaar tijdens het 
laatste rapportgesprek het voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs besproken. 
Erg belangrijk omdat men dan al een beeld kan krijgen over de eventuele schoolkeuze na 
groep 8. 
De ouders van groep 8 worden een aantal keren uitgenodigd om informatie te krijgen over de 
Cito-toets, informatie over het voortgezet onderwijs en de huiswerkbegeleiding. 
Voor 1 maart krijgen ouders en kinderen een definitief schooladvies voortgezet onderwijs dat 
is gebaseerd op aanleg, ontwikkeling en leerprestaties gedurende de gehele schoolloopbaan 
van de leerling. 
In april/mei krijgt de leerling de eindtoets Primair onderwijs. Als de leerling de toets beter 
maakt dan verwacht moeten wij het schooladvies heroverwegen en dat kan leiden tot een 
ander advies, maar dit is niet altijd het geval. 
 

http://www.opdreefovervecht.nl/
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Overige contacten 
Het komend jaar staan er ook nog een aantal activiteiten op het programma waarbij wij met 
ouders in contact kunnen komen. U moet hierbij denken aan de feestavonden van de school, 
het afscheidsfeest van groep 8, de sportdag, de schooltoernooien en de toneelmiddagen.    
 
De schoolgids 
Wilt u meer weten over het onderwijskundig concept van de school dan kunt u de schoolgids 
lezen. In deze gids staat precies wat wij allemaal doen om het onderwijs aan de kinderen zo 
goed mogelijk te organiseren. 
De schoolgids is bij de conciërge aan te vragen, maar staat ook op de website van de school 
www.opdreefovervecht.nl. 
 
 

AFSPRAKEN EN REGELS 

 
Omgang met leerkrachten, leerlingen en ouders 
Heeft u problemen met leerlingen, leerkrachten of ouders dan verzoeken wij u vriendelijk dit 
niet voor de school of in de klas te regelen. Kom rustig de school binnen en bespreek het 
probleem met de leerkracht of de directeur. Bespreek het in ieder geval nooit waar kinderen 
of andere ouders bij zijn. 
 
Ziekte, vrije dagen  
Als uw kind niet naar school kan komen, moet u dit altijd aan school melden. Een briefje of 
een telefoontje voor schooltijd naar school is voldoende en voorkomt misverstanden. Wij 
houden alle absenties bij en als uw kind niet op school verschijnt, proberen wij altijd naar 
huis te bellen. Zorgt u ervoor dat wij de goede telefoonnummers hebben? Ongeoorloofd 
verzuim wordt altijd aan de Leerplichtambtenaar van de Gemeente doorgegeven en kan tot 
een boete leiden. Buiten de schoolvakanties wordt er in principe geen vrijgegeven voor 
vakanties of er moet een dringende reden zijn. Wilt u een dag vrij vragen dan kunt u bij de 
directeur een formulier krijgen waarop u de reden voor de vrije dag moet vermelden. 
Formulieren met een aanvraag voor meerdere dagen worden altijd voor goedkeuring naar de 
Gemeente gestuurd. 
 
Te laat komen 
De deuren van de school gaan om tien voor half negen open. Vanaf die tijd kunnen de 
kinderen naar binnen en naar de klas. Om half negen starten de lessen en verwachten wij de 
kinderen in de klas. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. Als uw kind 
meerdere keren per week te laat komt zullen wij dit na verloop van tijd doorgeven aan de 
leerplichtambtenaar van de Gemeente. Wij zijn wettelijk verplicht verzuim en te laat komen 
door te geven.   
 
Eten en drinken 
Een goed ontbijt voor het naar school gaan is erg belangrijk. In verband met de gezondheid 
van de kinderen hebben we voor eten en drinken op school de volgende regels: 

 Alle kinderen nemen fruit mee voor in de ochtend.  

 Voor tussen de middag kunt u brood (geen croissants e.d.) meegeven.  

 Als drinken is alleen water toegestaan. Hiermee sluiten wij aan bij het waterbeleid van 
alle basisscholen in Overvecht.  

 
Snoepen 
Er mag geen snoep worden meegebracht als tussendoortje. In groep 1 en 2 mag ook niet op 
snoep getrakteerd worden. Vanaf groep 3 mag een leerling op zijn of haar verjaardag wel op 
snoep trakteren, maar ook daar hebben wij liever iets gezonds. En wilt u ervoor zorgen dat 
de kinderen niet te veel uitdelen tijdens hun verjaardag. Eén enkel snoepje of zakje chips is 
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ruim voldoende, meer is niet toegestaan, 
 
Verbod op gezicht bedekkende kleding 
In een school, waarin het onderwijs aan en de ontwikkeling van kinderen centraal staan, is 
persoonlijk contact en goede communicatie tussen volwassenen en kinderen, kinderen 
onderling en volwassenen onderling een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvol 
onderwijsleerproces.  
Het belang van persoonlijk contact en communicatie beperkt zich niet tot de les, maar is ook 
aan de orde tijdens pauzes en op het schoolplein. Essentieel voor persoonlijk contact en 
goede communicatie zijn vooral luisteren en spreken (gesprekken, informatieoverdracht, 
allerlei ontmoetingen) en het elkaar kunnen aankijken en daardoor kunnen zien van ogen en 
gezichtsuitdrukkingen.  
 
Vooral jongere kinderen worden vaak van school opgehaald. Alvorens een kind met iemand 
mee te laten gaan, dient de identiteit van de betreffende persoon te worden vastgesteld. De 
school hoort ook te zorgen voor een veilig schoolklimaat. Dit kan de school alleen bieden 
wanneer eenieder die in de school en op het schoolterrein aanwezig is kan worden 
geïdentificeerd. De school moet kunnen vaststellen of personen die zich in de school of op 
het schoolterrein bevinden, iets op de school te doen hebben. Dit is ook van belang om 
bezittingen van de school, leerlingen, werknemers en externen te beschermen.  
 
Het is daarom in alle scholen van de PCOU en de daarbij behorende gebouwen en pleinen 
voor kinderen en volwassenen verboden om kleding te dragen die het gezicht zodanig 
bedekt dat de ogen, neus en mond niet zichtbaar zijn. Binnenkort is het ook wettelijk 
verboden op school gezichtsbedekkende kleding te dragen 
 
Vertrouwenspersoon 
Aan de school is een leerkracht verbonden die als vertrouwenspersoon is aangesteld. Dit is 
Mevrouw Ingrid Ipenburg. Heeft u vermoedens dat er iets niet in orde is dan kunt u dit met 
mevrouw Ipenburg bespreken. Zij zal uw vragen en opmerkingen discreet behandelen. 
 
Gym 
Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht! 
Wanneer een leerling geen gymkleding mee heeft, krijgt het reserve kleding van school. 
Wanneer wij signaleren dat een leerling geregeld geen gymspullen meeneemt, wordt er 
contact gelegd met ouders. 
Op dinsdag is Elene de Boer onze vakdocent GYM. 
 
 

OVERIGE INFORMATIE 

 
Islamitische feestdagen 
Leerlingen kunnen vrij krijgen voor de Islamitische feestdagen zoals het Offerfeest en het 
Suikerfeest. U dient hiervoor verlof aan te vragen bij de directeur. 
 
Gymnastiek 
De groepen 1,2 en 3 hebben gymles in het speellokaal. Kunt u ervoor zorgen dat uw kind 
gymschoenen met klittenbandsluiting heeft? 
De groepen 5 tot en met 8 gymmen in de gymzaal aan de Neckardreef . De gymlessen zijn 
op dinsdag. Voor alle groepen geldt: gymkleding verplicht (gymbroek, shirt en 
gymschoenen). Bij lange haren geldt, dat het dragen van een staart of een sporthoofddoek 
verplicht is. 
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Zwemles 
Groep 4 heeft geen gymles, maar wel zwemles en wel op de vrijdagmorgen.  
 
Sponsoring 
We staan als school open voor diverse vormen van sponsoring van bedrijven of particulieren. 
Sponsoring zal echter nooit invloed hebben op het onderwijskundig beleid van de school. 
 
Jeugdsportfonds 
Een aantal sportverenigingen in de stad Utrecht doen mee met het Jeugdsportfonds van de 
Gemeente. Ouders met een inkomen onder het minimumniveau komen in aanmerking voor 
subsidie. Dit geldt vaak voor de contributie en aanschaf van sportkleding.  
Alle aanvragen voor subsidie lopen rechtstreeks via de sportvereniging en niet meer via de 
school. 
 
Buitenschoolse opvang 
Voor buitenschoolse opvang (na schooltijd) hebben wij een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten met welzijnsorganisatie Ludens. Het kan zijn dat er een wachtlijst is. 

 
Sparen 
Wij proberen de kinderen bij te brengen dat wij door het gescheiden inzamelen van afval 
goed met onze omgeving en het milieu omgaan. 
Oud papier kan altijd langs gebracht worden. Als de kinderen het meenemen krijgen zij 
lootjes en daar kunnen zij leuke prijsjes mee winnen. 
 
Kosteloos materiaal.  
Op school kunnen wij altijd lege eierdozen en toiletrollen gebruiken voor onze 
handvaardigheid lessen. 
 
Adressenbestand 
Het is erg belangrijk dat wij als school over de goede adresgegevens beschikken. Krijgt u 
een ander telefoonnummer of e-mailadres dan horen wij dit graag van u. Gaat u verhuizen 
dan is het ook belangrijk dat wij weten waarheen u verhuist en naar welke school uw kind 
gaat. 

 
Verzekering 
De leerlingen van de school en de ouders die op school meehelpen zijn collectief verzekerd 
tegen ongevallen en schade. De schoolverzekering geldt op schooldagen, tijdens overblijven 
en tijdens de uitstapjes van de school zoals schoolreis/schoolkamp en museumbezoek. 

Mobiele telefoons  
Deze zijn niet toegestaan op onze school. Er kunnen uitzonderingen zijn – hiervoor moet u 
toestemming aanvragen aan de directeur.  

Op de fiets naar school 

Op het schoolplein fietsen we niet! Dat is te gevaarlijk.  

Vernieling of beschadiging 

Eigendommen van de kinderen kunnen wij niet vergoeden. 

Wijkagent 
Alle scholen in Overvecht hebben een overeenkomst getekend met de politie te Utrecht. 
Hierin staat dat de wijkagent jaarlijks een bezoek brengt aan de school en dat wij hem altijd 
mogen en kunnen bellen als er iets onregelmatigs plaatsvindt. De naam van de wijkagent is: 
Sjaak de Bruijn. 
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Op stap 
De groepen 1 t/m 6 gaan elk jaar op schoolreisje. De kosten hiervan worden later bekend 
gemaakt. De groepen 7 en 8 gaan 2 dagen op schoolkamp.  De kosten voor dit schoolkamp 
bedragen € 55 tot  € 60 per persoon (kan ook in termijnen betaald worden). 
 

LEZEN OP SCHOOL 

 
Veel lezen is goed en erg belangrijk voor de ontwikkeling en de woordenschat van uw kind. 
Om het lezen aantrekkelijk te maken en te houden voor de kinderen organiseren we een 
aantal activiteiten op school waarin het leesplezier voorop staat. 
Kinderboekenweek 
Begin oktober is altijd de landelijke Kinderboekenweek. Op school staan dan een aantal 
lessen in het teken van de Kinderboekenweek.  
Kinderjury 
De kinderen krijgen in de maanden februari tot mei de gelegenheid om, op school en thuis, 
zo veel mogelijk nieuwe boeken te lezen, die door de school zijn aangeschaft. De leerlingen 
geven dan een cijfer aan het boek dat zij gelezen hebben en al die cijfers bij elkaar bepalen 
welk boek het meeste favoriet is bij de kinderen van de klas.  
Voorleesontbijt 
De groepen 1 en 2 doen mee aan het voorleesontbijt.  
Stillezen 
In de groepen 4 tot en met 8 hebben alle kinderen elke dag tussen de 15 en de 30 minuten 
stillezen. Tijdens deze stil leesmomenten kunnen de kinderen lezen in biebboeken, 
tijdschriften, de Kidsweek of informatieboeken. 
Schoolabonnementen 
Aan het begin van elk schooljaar delen wij folders uit van diverse uitgeverijen van 
kinderbladen of kinderboeken. Via een invulstrookje kunt u zich aanmelden als abonnee van 
een tijdschrift zoals Taptoe, Bobo of Hello You. Kijkt u wel goed naar de kosten en looptijd 
van dit abonnement. 
Bibliotheek 
Wij lenen per jaar een aantal boekenkisten van de bibliotheek. Soms met een bepaald 
thema, maar ook om gewoon lekker te lezen. 
Bibliotheek op school 
Ook hebben we een eigen collectie boeken in onze schoolbibliotheek. De kinderen mogen 
deze boeken lenen. Er is een rooster voor het ruilen van de boeken. De leerkrachten 
bespreken dit met de kinderen. 
Bibliotheek 
Op Dreef vindt lezen erg belangrijk, als je leest, weet je meer!   In alle groepen wordt veel 
tijd en aandacht besteed aan lezen en voorlezen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 15 
minuten per dag thuis lezen of voorgelezen worden, een grotere woordenschat hebben. Een 
goede woordenschat is erg belangrijk voor de schoolcarrière van uw kind. 
In de bibliotheek (op winkelcentrum Overvecht) vindt u voor elke leeftijd leuke boeken of 
tijdschriften. Lid worden van de bieb is gratis voor kinderen.  Ga samen met uw kind naar de 
bieb om leuke boeken te halen, een goede manier om thuis de schoolcarrière van uw kind te 
stimuleren.  
Veel leesplezier! 
 
 

BREDE SCHOOL OVERVECHT 

 
In Overvecht maken alle scholen deel uit van de Brede Scholen Overvecht. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen de Openbare, Protestants-Christelijke en Katholieke 
basisscholen, de welzijnsinstellingen Wijk en Co, Ludens, Spelenderwijs, het voortgezet 
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onderwijs en aanbieders van sport- en cultuurprogramma’s.  Deze samenwerking heeft al tot 
de volgende activiteiten geleid: 
 
De Vreedzame Wijk. Alle scholen en instellingen werken volgens het programma van de 
Vreedzame School. Er vinden informatiebijeenkomsten plaats voor leerkrachten en kinderen 
om over de wijk te praten. Zoals bijvoorbeeld de Wijkkinderraad. 
De muziekroute. Alle groepen kregen muziekles van bevoegde docenten. Groep 5 kreeg 
ook instrumentles van vier muziekdocenten. Het ging daarbij om 20 lessen per jaar. Voor het 
nieuwe schooljaar worden de activiteiten en de planning aangepast.  
De Brede School Carrousel. Alle activiteiten van de verlengde schooldag vallen nu onder 
het Carrouselmodel. Dat wil zeggen dat de kinderen in een eerste les kennis kunnen maken 
met een activiteit na schooltijd. De kinderen krijgen dan acht lessen na schooltijd en de 
laatste les is een afsluiting samen met andere scholen. Ouders zijn verplicht om aanwezig te 
zijn bij de afsluiting en de kinderen zijn verplicht om alle tien de lessen te volgen. Dit jaar zijn 
het de volgende activiteiten: sport, muziek.  
De Brede School Academie. Kinderen van de groepen 6 tot en met de brugklas van het 
voortgezet onderwijs die op rekengebied een goede Cito score hebben, maar op het gebied 
van begrijpend lezen nog niet goed scoren krijgen de gelegenheid om na schooltijd extra 
lessen te volgen aan de Brede School Academie. Zo kan het schooladvies voor het 
voortgezet onderwijs hoger uitvallen. Per school kunnen er per leerjaar twee leerlingen 
meedoen aan het programma. De school benadert de ouders en de ouders worden 
uitgenodigd voor een bijeenkomst. Een plaatsingscommissie bepaalt welke leerlingen 
worden toegelaten. De ouders moeten ervoor zorgen dat de kinderen na schooltijd naar de 
Brede School Academie gaan.   
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BELANGRIJKE  ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 

 
Basisschool Op Dreef   Dianadreef 27   030-261 14 24 
 
Voorschool Merlijn      06-52 07 45 34 
 
Voorschool Tinkerbel      06- 54 30 43 83 
 
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs   030- 272 31 23 
 
Schoolbegeleidingsdienst CED     030-263 52 52 
 
GG en GD        030-286 30 10 
 
Kindertelefoon       06-8400 
 

 
De jaarplanning voor schooljaar 2018 - 2019 (onder voorbehoud van wijzigingen) 
 
Het vakantierooster schooljaar 2018 - 2019:  
  

Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 2018 

Kerstvakantie 21 december 2018 t/m 6 januari 2019 

Krokusvakantie 23 februari 2019 t/m 3 maart 2019 

Goede vrijdag 19 april 2019 

Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2019 

Hemelvaart en vrijdag 30 en 31 mei 2019 

Pinksteren 1 t/m 10 juni 2019 

Zomervakantie 19 juli t/m 1 september 2019 

 

 Studiedagen personeel (kinderen vrij) 

Datum kinderen vrij: 

 

Dinsdag 25 september 2018 

Maandag 19 november 2018 

Donderdag 14 februari 2019 

Vrijdag 22 maart 2019 

Maandag 1 juli 2019 

Donderdag 18 juli 2019 

 
Op de volgende pagina’s vindt u de jaarkalender 2018 - 2019 
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