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Weekbrief 12: 4 maart 2022

Beste ouders,
11 maart

Rapporten mee

14 maart

Week van de oudergesprekken

29 maart

MR vergadering

13 april

paasontbijt

15 april+ 18 april

Goede Vrijdag+ Tweede Paasdag: vrij!

20+21 april

IEP Eindtoets groep 8

22 april

Sportdag groep 7+8

22 april

Groep 5-8 middag vrij: KH 11.50uur/ DR 12.00uur

25 april t/m 6 mei

Mei vakantie

Brengen en halen van uw kind(eren) tot de zomervakantie
Na een lange periode willen we iedereen weer
verwelkomen in de school! In de afgelopen maanden
hebben wij gemerkt dat het zelfstandig naar binnen gaan
van de kinderen ervoor heeft gezorgd dat de dag rustig en
overzichtelijk begint. De zelfredzaamheid is enorm
toegenomen en deze ontwikkeling willen wij vooral
vasthouden en stimuleren. We merken dat dit vooral veel
doet met het zelfvertrouwen van onze leerlingen.
Ook wij hebben het contact met de ouders ontzettend
gemist en we vinden het heel prettig om ouders weer
meer te zien en meer te kunnen betrekken bij het
onderwijs van de kinderen.
Vanaf 8 maart willen we iedereen de mogelijkheid geven om op dinsdag- en donderdagochtend mee
te lopen met uw kind in de school tot aan de klassendeur.
De leerkracht staat bij de deur om de kinderen te begroeten, we vinden het belangrijk om ieder kind
persoonlijk te begroeten en aandacht te geven bij de klassendeur.
Bij de kleuters zijn de ouders op dinsdag en donderdag welkom in de klas.
Op maandag, woensdag en vrijdag komen de kinderen zelfstandig de school binnen en nemen buiten
afscheid van hun ouders.
De les begint op de normale tijd: op de locatie Kleine Houtweg om 8.20uur en op de locatie Dreef om
8.30uur, vanaf dat tijdstip start ons programma en is het rustig in de school.

Als u de leerkracht wilt spreken over het een en ander, dan kunt u dit op de gebruikelijke manier via
SchouderCom aangeven, ook bezoekjes aan de tandarts en de dokter kunt u gewoon via
SchouderCom melden.
Ouders kunnen gelukkig ook weer helpen bij het begeleiden van kinderen bij activiteiten en uitjes en
bijvoorbeeld het rekencircuit/ techniekcircuit.
Het ophalen van de kinderen aan het einde van de dag blijft zoals het nu is georganiseerd.
Behalve voor groep 1/2B-1/2C-1/2D en 1/2E, deze kinderen kunnen op het achterplein worden
opgehaald.
Voor de zomervakantie evalueren wij bovenstaande afspraken en stellen deze, indien nodig, bij.
Project “ik ben een kunstenaar”
De kleuterbouw is deze week begonnen met het thema “kunst”.
Woensdag was de opening en de juffen waren verkleed als
kunstschilders. Zij gaan verschillende schilders bespreken en ook een
bezoek brengen aan het Frans Halsmuseum. In iedere klas is een
atelier ingericht en er worden vast prachtige kunstwerken gemaakt!
Aanstaande vrijdag krijgen de groepen hoog bezoek van een echte
kunstenaar, het is de opa van Mik uit groep ½ A. Wat fijn dat dit
allemaal weer kan!
Baby nieuws
Juf Corine van groep 8C is op 21 februari bevallen van een tweeling!
Mette en Liene groeien goed en zijn zelfs alweer thuis.
Wij wensen Corine en haar man en dochter heel veel geluk!
Wilt u een kaartje sturen, dan kunt u deze afgeven bij de leerkracht
van uw kind, wij zorgen ervoor dat deze goed bij Corine terecht
komen.
Tijdelijk verkeersomleiding op de Kleine Houtweg.
In de directe omgeving van de Kleine Houtweg worden van 11 t/m 25 maart de rioleringen
verstevigd. Dit betekent dat de school tijdelijk nog slechter bereikbaar is met de auto.
Wij adviseren om met de fiets te komen of uw auto te parkeren in de wijk aan de overkant van de
school.
Parkeren op de Baan is vanwege het werkverkeer niet mogelijk.
Persoonlijk bericht van de ouders van Eleyna
Lieve ouders,
De meeste van jullie zullen ons (nog) niet persoonlijk kennen daar onze dochter Eleyna pas een jaar op
de Dreefschool zit (groep 1/2D).
Wij (Tim Schroeder en Dahab El Ouardini) zijn de trotse ouders van Eleyna.
Eleyna is de reden van dit schrijven. Onze dochter (5 jaar) heeft namelijk het Ushersyndroom.
Dit syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij kinderen doof of slechthorend geboren
worden. Vanaf ongeveer 10 jaar is er ook sprake van progressief verlies van zicht.
Ook voor onze lieve meid zal dus gelden dat zij zowel doof als blind zal worden zolang er geen
behandeling mogelijk is. Dit kunnen wij pas op latere leeftijd met haar bespreken, nu is dat te
belastend.

Op dit moment heeft Eleyna enkel een gehoorverlies en draagt om deze reden gehoorapparaten.
Gelukkig ervaren wij veel steun vanuit de school en Auris, bij deze gelijk een bedankje aan hen!
Mede om deze reden hopen wij dat Eleyna zich voldoende/goed zal ontwikkelen gedurende haar
basisschoolperiode bij de Dreefschool.
In ieder geval heeft Eleyna het hier heel erg naar haar zijn en heeft zij gelukkig veel
vriendjes/vriendinnetjes.
Behandeling van het Ushersyndroom is nog niet mogelijk, maar gelukkig zijn er wel hoopvolle
ontwikkelingen.
Men heeft het doel om binnen enkele jaren een behandeling beschikbaar te stellen. Echter is daar
heel veel geld voor nodig!
De wetenschap staat voor grote uitdagingen in de zoektocht naar oplossingen die moeten leiden tot
een behandeling.
Met mijn fietsactie, van Hoofddorp naar Alicante, hoop ik een mooi geldbedrag in te zamelen voor
stichting Ushersyndroom.
Zaterdag 9 april stap ik op de fiets en zal ik dus bijna 2200 km moeten afleggen om vervolgens
hopelijk binnen 3 weken te arriveren in Alicante.
Uiteraard hopen wij dat jullie ons willen helpen, elk bedrag wordt zeer gewaardeerd! Ook het delen
van mijn sponsoractie helpt!
Mochten jullie het leuk vinden om mij te volgen gedurende mijn fietstrip, dan kan dit via mijn
instagrampagina tim.eleyna (donatiepagina is ook hier te vinden).
Bij voorbaat dank voor jullie steun! Let's crush Usher!!
Groetjes Eleyna, Dahab en Tim

Fijn weekend!
Namens het team van de Dreefschool

