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Week 37/38
11 sept.
13 sept.
18-21 sept.
24 sept.
25 sept.
27 sept.

Weken van kennismakingsgesprekken
Info avond groep 8
Opening schooljaar met de
vossenjacht
Kamp groep 8
Info avond groep 6
Info avond gr. 1-2
Studiedag gr. 1 t/m 4

Beste ouders/ verzorgers,
Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie gehad heeft. De kinderen hebben al weer heel veel
mooie verhalen verteld over hun avonturen. We zijn het schooljaar verder goed begonnen, gelukkig
is iedereen er weer. We willen er weer een mooi jaar van maken met zo hier en daar een enkele
aanpassing van het gebruikelijke programma. U leest hier in deze Weekbrief meer over.
Afvoeren
Vandaag begint Dura Vermeer aan de overkant van de Dreefschool met het aanleggen van een nieuw
drainagesysteem. De speelplaats ligt namelijk vaak onder water. De werkzaamheden duren een
week.
Werkdrukvermindering
Vorig schooljaar heeft u vast wel de discussie in de media gevolgd over de hoge werkdruk in het
onderwijs. De afgelopen jaren zijn er door de overheid veel nieuwe onderwerpen richting basisschool
geschoven. Ook de maatschappelijke veranderingen vragen om een aanpassing van het
lesprogramma. Er is echter een grens aan wat wij in een week met de kinderen kunnen doen. Zo nu
en dan moet je het lesprogramma en alle activiteiten daarom heen tegen het licht houden en
afscheid nemen, hoe vervelend soms ook, van zaken die niet direct meer onze prioriteit heeft.
Vorig jaar had bijvoorbeeld groep 6 schaatsles, zwemles en gymles. Allemaal heel erg leuk, maar de
groepen 6 hadden bijna geen tijd meer om hun lesprogramma rond te krijgen. We hadden vorig jaar
toch weer aardig wat ongelukken op de ijsbaan en verder uit onderzoekt blijkt dat kinderen steeds
minder goed kunnen zwemmen. Onze aanpassingen voor het komend schooljaar:
1. We hebben onze aandacht verplaatst naar het zwembad. Groep 6,7 en 8 gaan dus zwemmen
en groep 8 krijgt daarnaast ook nog schaatsles. ( Op de foto leren de kinderen met kleren aan
wat ze moeten doen als ze door het ijs gezakt zijn )

2. Over het trakteren weet u nu voldoende.
3. Informatieavonden zijn er alleen nog maar voor de
groepen 1, 3,6 en 8. De andere groepen kunnen het
goed af met een hand out.
4. Het project vindt voortaan om het jaar plaats.
5. Er is een gymdocent voor de kleuters aangetrokken,
zij heet Anne en is deze week begonnen.
6. De muziekuren van juf Dafne zijn uitgebreid.
7. Meerster Dennis heeft extra uren ICT gekregen om
een pilot in groep 6 te begeleiden.
8. Juf Laurien hebben we kunnen behouden voor drie dagen remedial teaching.
9. We hebben voor drie ochtenden een conciërge aangetrokken voor de Kleine Houtweg.
10. Juf Miranda is naast haar lesgevende taken nu ook eventmanager.
11. Meester Pieter geeft voortaan Rots en Water in de gymzaal waardoor juf Nadia meer tijd
heeft voor de andere groepen. ( zie hieronder)
Rots en Water
Beste ouders van de groepen 1-2,
Zoals u wellicht weet is de Dreefschool een Rots en Waterschool, dit betekent dat er veel aandacht is
voor de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. We doen dat volgens de methode Rots en
Water. Misschien heeft u er wel eens van gehoord, maar hoe leuk zou het zijn als u ook echt wist wat
een Rots en Water les inhoudt en welke doelen we er mee nastreven? Het allerleukste: U kunt de
spelletjes met uw kind meespelen en makkelijker contact maken in "Rots en Water taal" met uw
kind!
Daarom starten we dit schooljaar met een Rots en Water ouder workshop op school! U bent van
harte uitgenodigd voor de eerste workshops die gepland zijn.
ouders groepen 1-2 a, d en e*
ouders groepen 1-2 b en c*
locatie speelzaal Kleine Hout
locatie speelzaal Dreef
26 september 2018
12 en 19 september 2018
8:30 - 9:15 uur
8:30- 9:15 uur
Graag vooraf even aanmelden via SchouderCom i.v.m. de voorbereiding. Er hebben al 22 ouders
gereageerd!
Voor ouders van de groepen 3-8 wordt binnenkort ook een datum gepland. De uitnodiging ontvangt
u via SchouderCom.
Nadia.
Vossenjacht
Donderdag 13 september a.s. is het weer zover, de Vossenjacht! Dit houdt in dat alle leerkrachten
verkleed in de stad lopen. De leerkrachten lopen, zitten of liggen op de weg naar de Grote
Houtstraat toe, de Grote Houtstraat, Gierstraat, het Verwulf, de Grote Markt en de Koningstraat. Ze
hebben allemaal letters bij zich en die letters vormen samen een zin. Het is de bedoeling dat de
kinderen samen met u, de leerkrachten opsporen en van de letters een zin maken. Dit jaar is het
thema van de Vossenjacht: Beroemde duo’s!
U mag starten tussen 18.00 uur en 18.30 uur. Het startpunt is
tegenover het hoofdgebouw (bij het klimrek).
De Ouderraad zal daar aanwezig zijn en deelt het antwoordblad
uit.

Om uiterlijk 19.30 uur loopt u terug uit de stad en levert u de oplossing weer in bij de Ouderraad.
De kinderen krijgen dan iets lekkers.
Het is natuurlijk erg handig als u zelf een pen meeneemt.
Wij hebben er erg veel zin in, hopelijk u ook!
Met vriendelijke groet,
de Vossenjachtcommissie
De schoolfotograaf
Voor de groepen 3 t/m 8 komt de schoolfotograaf donderdag 13 september op de Kleine
Houtweg en vrijdag 14 september op de Dreef.
Ook de foto's van broertjes/zusjes worden donderdag 13 september op de Kleine Houtweg en
vrijdag 14 september op de Dreef gemaakt. U hoeft hiervoor niet in te tekenen en bent na schooltijd
van harte welkom in het speellokaal. Op vrijdag kunt u om 12.00 uur en om 15.00 uur terecht.
De groepen 1-2 gaan in het voorjaar weer op de foto. Uiteraard wordt u hierover tijdig
geïnformeerd.
Bouwcoördinatoren
De schoolgids staat binnenkort op de site. In dit boekwerk vindt u de mededeling over een wisseling
onder de bouwcoördinatoren ( BC). Juf Gaby en juf Ellis hebben de afgelopen 7 jaar gewerkt als BC
van respectievelijk de midden- en bovenbouw. We willen hen nog heel hartelijk danken voor hun
inzet, het is hard werken om alles in een bouw zo goed mogelijk te regelen. Gaby is opgevolgd door
juf Suzanne en Ellis door juf Corine. Juf Edith is en blijkt vertegenwoordiger voor de onderbouw.
Wanneer u ergens mee zit, dan stapt u natuurlijk eerst naar de klassenleerkracht. Het kan zijn dat in
de vervolggesprekken de bouwcoördinator wordt uitgenodigd om deel te nemen. De
bouwcoördinatoren vormen samen met de directeur het management team.
Schoudercom
Dit schooljaar starten we met de klassenblogs. Zo nu en dan, meestal op vaste momenten, wordt u
op de hoogte gebracht van leuke uitstapjes , huiswerk enz.. We hopen dat u zo nog beter op de
hoogte wordt gehouden over het reilen en zeilen in de klas van uw kind.
Schoudercom gebruiken we voor het verzenden van blogs, de Weekbrief en andere relevante
informatie. U heeft afgelopen woensdag gelezen dat dit medium niet bestemd is voor het
verspreiden van persoonlijke opvattingen maar ook niet als een soort Marktplaats voor goederen.
We hebben met de leerkrachten hierover ook afspraken gemaakt.
Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan vos van Marken.

