WEEKBRIEF DREEFSCHOOL
Locatie Dreef
Dreef 20
2012 HS Haarlem
Tel. 023 5312912
www.dreefschool.nl

Locatie Kleine Houtweg
Kleine Houtweg 24
2012 CH Haarlem
Tel.023 7110456
info@dreefschool.nl

Weekbrief 9: 17 december 2021

Beste ouders,
20 december t/m 24 december

Verlengde kerstvakantie

27 december t/m 7 januari

Kerstvakantie

24 januari

Studiedag groep 1 t/m 8; leerlingen zijn vrij

25 januari

MR vergadering

26 januari

Nationale voorleesdagen t/m 7 februari

14 februari

def. Adviesgesprekken groep 8

21 februari t/m 25 februari

Voorjaarsvakantie

Het is een hele vreemde afsluiting van het jaar op deze manier. Ineens zitten we met elkaar het
kerstfeest te vieren. Wij kijken terug op een mooi jaar, waarin we als team goede stappen hebben
gezet in de doorontwikkeling van ons onderwijs. We willen iedereen bedanken voor de steun en
complimenten die wij in roerige tijden van veel ouders hebben mogen ontvangen. Dit doet ons goed
en geeft ons veel vertrouwen voor de periode na de kerstvakantie.
Kerstontbijt
Vanmorgen hadden we het eerste kerstontbijt op de
Dreef. Alle klassen waren feestelijk versierd en de
kinderen zagen er prachtig uit!
Er is veel gezongen in de klassen en het ontbijt was
perfect verzorgd door alle klassenouders.
Heel erg bedankt voor jullie hulp!
Baby nieuws
In de vorige weekbrief ben ik vergeten te vermelden
dat op 12 november de dochter van Juf Jennifer is
geboren!
Na de kerstvakantie gaat Juf Corine met verlof. Zij is in
verwachting van een tweeling. In de afgelopen weken
heeft zij online les gegeven aan groep 8C. Gelukkig
hebben wij een leuke meester gevonden die haar
tijdens het verlof kan vervangen.
We wensen Corine veel sterkte met de laatste loodjes.

Opname Dit is Holland
In september hebben wij de opname crew van het tv
programma Dit is Holland op bezoek gehad. Op Tweede
Kerstdag wordt dit uitgezonden op RTL 4. We hebben
hieraan mee gedaan, omdat er behoefte was aan een
filmpje van het reilen en zeilen in de school tijdens de
schoolsluiting vorig jaar. Nu is het filmpje klaar en kan het
na uitzending op de website van de school geplaatst
worden om nieuwe ouders een inkijkje te geven in de
school en de sfeer op school. Natuurlijk is het veel te kort
om de school volledig in beeld te brengen, maar het geeft
toch een leuke impressie. We overwegen om in de
toekomst (met zonnig weer) een schooldag op de Dreef
filmen. Als u ons daarbij kunt helpen, horen wij het graag!

Schoolfotograaf bijbestellen
Mocht u nog schoolfoto’s online willen bijbestellen en u bent de
inlogcode kwijt, dan kan de QR scan hiernaast gebruikt worden.

We wensen iedereen hele fijn feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Met warme kerstgroet, Team van de Dreefschool.

