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Weekbrief 6: 5 november 2021

Beste ouders,
3 november

Groepen 8 schaatsen iedere woensdag in november

8 november

Voortgangsgesprekken gr. 8

19 november

Studiedag: kinderen van groep 1 t/m 8 vrij

26 november

Kinderpanel

3 december

Sintviering gr. 5 t/m 8 KH om 13.50 uur uit, gr. 5 t/m 8 Dreef om 14.00 uur uit.

8 december

Studiedag gr. 1 t/m 4: kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vrij

20 december

Hofjestocht

23 december

Kerstviering

24 december

11.50 leerlingen gr. 1 t/m 8 KH vrij
12.00 leerlingen gr. 1 t/m 8 Dreef vrij

27 december t/m 7 januari

Kerstvakantie

Voor de herfstvakantie hadden wij zo gehoopt dat we vanaf
november meer ouders in de school konden toelaten, maar helaas is
dit (nog) niet het geval. In welke gevallen kan dat wel? Bij
oudergesprekken, bij een gastles, bij een jarige Job, wanneer u uw
kind komt ophalen voor een afspraak buiten de school en natuurlijk
bij de eerste schooldag van uw kleuter.
Kunstwerk aan de Dreef; Tussen Ons
Op de laatste vrijdag voor de
herfstvakantie is het kunstwerk onthuld
waaraan de leerlingen van de groepen 8
vorig schooljaar hebben meegewerkt.
Naast de aanwezigheid van enkele oudleerlingen waren ook de wethouder, de kunstenaar en de voorzitter van
de beeldengalerij aanwezig. Het beeld heet Tussen Ons.
Het was een feestelijke herfstmiddag!

Cultuuronderwijs
Door cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen hun creatieve talenten en leren zij de waarde van kunst
te begrijpen. Leerlingen werken aan culturele competenties en ontdekken hun talenten. Zij doen
kennis op over de kunstdisciplines, het cultureel erfgoed en de media(kunst). Met cultuur gaan zij op
avontuur!
Op onze school hebben wij twee
cultuurcoördinatoren (Elsa uit groep 6B en Saskia
uit groep 8C), die de leerkrachten en kinderen
enthousiast maken en houden voor alles wat met
cultuur en creativiteit in de klas te maken heeft.
Ook zijn zij de verbindende schakel tussen school
en de culturele omgeving. Afgelopen periode was
er, buiten de school, niet zo veel mogelijk op dit
vlak. We gaan nu opnieuw alles in gang zetten.
Als eerste starten we weer met het Cultuurmenu.
Het Cultuurmenu is een structureel
cultuurprogramma waar alle basisscholen in de
omgeving aan meedoen. Leerlingen komen
gedurende de basisschoolperiode met erfgoed en diverse kunstdisciplines zoals dans, theater,
muziek, literatuur, beeldende kunst en audiovisuele waarneming in aanraking.

Onder water, groep 8
Daarnaast pakken we het Haarlemse erfgoedprogramma ‘Wie wat bewaart heeft wat’ weer op. Hier
werken alle Haarlemse erfgoedinstellingen aan mee. Gedurende de basisschooltijd zullen de
leerlingen deze allemaal bezoeken. Het gaat om de volgende musea/erfgoedinstellingen: Frans Hals
Museum, Teylers Museum (groep ½), Archeologisch Museum (groep 3), Hoofdwacht (groep 4),
Museum Haarlem (groep 5 en 6), Noord-Hollands Archief (groep 7) en Museum van de Geest (groep
8). Meer informatie kunt u lezen op https://www.erfgoedhaarlem.nl/wie-wat-bewaart/.
Dit jaar hebben we een nieuwe (digitale) methode voor beeldende vorming (Laat maar zien). Er zijn
enorm veel lessen beschikbaar op het gebied van tekenen, handvaardigheid, textiel, maar ook
fotografie en animatie. Het stimuleren van creativiteit staat hierbij centraal. Er ontwikkelen zich
prachtige resultaten.
Vincent van Gogh, groep 4

Tussenschoolse opvang (TSO)
Regelmatig krijgen wij vragen hoe de TSO is georganiseerd. Op school werken wij met zgn.
kwaliteitskaarten waarin alle organisatorische activiteiten zijn vastgesteld. In de bijlage zijn deze
kwaliteitskaarten voor de TSO meegestuurd. Dan kunt u dit op uw gemak lezen.

Regelmatig heeft de directie overleg met de TSO en het aanbod dat wordt gegeven in de pauzes.
Heeft u vragen over de TSO, dan kunt u altijd contact opnemen met Marco Hos van de Geel-Witjes.

Werk in uitvoering: schoolontwikkelingen
Rekenen: Wereld in Getallen versie 5
Dit schooljaar zijn we in de groep 3 t/m 5 gestart met de vernieuwde
versie van onze rekenmethode, wereld in getallen versie 5.
De methode biedt de mogelijkheden om de leerstof goed aan te
laten sluiten bij elke leerling. De leerlingen hebben elke les de
mogelijkheid om het *, ** of ***-niveau te behalen. Het startniveau
is steeds hetzelfde. Hoe ver het kind komt wordt door het
verwerkingsniveau van dat doel bepaald (snelheid en efficiënt strategiegebruik). Per blok is er dus
één werkboek voor alle niveaus. Sterke én zwakke rekenaars krijgen op deze manier een goede
rekenbasis.
De lessen worden gegeven aan de hand van het digibord en de verwerking is in werkboek. De
leerlingen hebben dus geen rekenboek en schrift. Aan het eind van elke week (les 5, 10 en 15) van elk
blok vindt de les 'Test-je' plaats. Nu wordt duidelijk of de kinderen de doelen van die week
beheersen. Elk blok in De wereld in getallen 5 wordt afgesloten met een uitdagend, rekenwiskundig
vraagstuk, Eureka. Verder staat week 3 in het teken van meten en meetkunde.
Het kan zijn dat uw kind thuis komt met een werkboek waarin niet alles is nagekeken. Dit komt
doordat er tussendoor veel in de klas wordt besproken en geëvalueerd. De leerkracht observeert aan
de hand van observatiebladen en heeft de leerlingen zo goed in beeld.
Update lokalen
Met de gulle bijdrage vanuit de Ouderraad, kunnen we de lokalen een prachtige metamorfose geven,
en hiermee ons aanbod in de school verbreden.
Op de locatie Dreef wordt een lokaal straks het atelier, de timmerman gaat daar kasten maken
waarin al het materiaal kan worden opgeborgen en het echt een werkplek wordt waar je kan gaan
zagen, timmeren, schilderen etc. met al het materiaal en gereedschap binnen handbereik.
De 2 andere lokalen, 1 aan de Dreef en 1 aan de KH, krijgen een multifunctionele bestemming, we
maken daar een aantrekkelijke lees, leer- en werkomgeving van. De bibliotheek komt daar met
mooie nieuwe boekenkasten, en er komen diverse plekken waar kinderen lekker kunnen zitten met
een boek, iets kunnen presenteren en werkplekken waar kinderen kunnen samenwerken of juist
even alleen kunnen werken in stilte.
Zoals het bij een echte verbouwing hoort, gaat ook deze verbouwing niet zoals gepland en gehoopt,
en lopen we helaas wat vertraging op. Gelukkig is er een goede timmerman gevonden en is deze
inmiddels aan de slag.
Als alles volgens planning loopt, dan kunnen we de lokalen de 3e week na de kerstvakantie in gebruik
nemen.
Fijn weekend,
Namens het team van de Dreefschool

