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Weekbrief 11: 4 februari 2022

Beste ouders,
26 januari

Nationale voorleesdagen t/m 7 februari

14 februari

def. Adviesgesprekken groep 8

18 februari

Studiedag groep 1 t/m 8; alle leerlingen zijn vrij

21 februari t/m 25 februari

Voorjaarsvakantie

4 maart

ouderpanel

11 maart

Rapporten mee

14 maart

Week van de oudergesprekken

29 maart

MR vergadering

In de vergaderingen van de MR komt
regelmatig het agendapunt
‘verkeersveiligheid’ ter tafel. In de afgelopen
weken circuleerde er een filmpe op You Tube
waarbij de verkeersdrukte in onze nabije
omgeving is gefilmd. Via www.youtube.com
Deel 1: Fietsen jouw kinderen ook zo
‘veilig’naar school? heeft een ouder gefilmd
wat kinderen op weg naar school zoal
tegenkomen.
Het is echt indrukwekkend om te zien.
De MR wil graag bij deze de oproep doen om dergelijke verkeerssituaties te filmen voor onze
kinderen, zodat wij opnieuw dit bij de gemeente/politie kunnen aankaarten.
U kunt de opnames mailen naar info@dreefschool.nl.

Nationale Voorleesdagen
De afgelopen tien dagen is er tijdens de Nationale Voorleesdagen op school extra veel voorgelezen.
De groepen 7 en 8 lazen voor bij de groepen 1 t/m 3, ouders lazen voor via filmpjes op het digibord
en de leerkrachten hebben de kinderen weer kennis laten maken met een hoop nieuwe boeken. We
hopen dat u thuis ook extra heeft gelezen. Want voorlezen is niet alleen heel gezellig, maar het
maakt ook slimmer. Kinderen die worden voorgelezen hebben een grotere woordenschat en dankzij
voorlezen komen de kinderen in aanraking met nieuwe situaties, waardoor het inlevingsvermogen
groeit.

Misschien lukt het niet altijd om zelf voor te lezen, of vindt u
het handig om ook eens een voorleesfilmpje op te zetten. Op
de website van de Voorleeshoek kunt u deze vinden. In de
filmpjes worden beelden van de verteller afgewisseld met
platen uit het boek. Tussendoor klinkt klassieke muziek. Het is
heel erg mooi gedaan, en met meer dan 700 voorleesfilmpjes
is er voor ieder kind wel een passend filmpje te vinden binnen
een favoriet thema. Zo kom je snel aan je vijftien minuten
lezen per dag. Sinds kort via de website gratis inloggen (kijk bij
Login) als je lid bent van de bieb. In de app kan dat nog niet
gratis. www.devoorleeshoek.nl

Fijn weekend!
Namens het team van de Dreefschool

