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28 november
5 december
17 december
20 december
21 december
7 januari

Agenda
10. min. gesprekken groep 3
sinterklaas
hofjestochten
kerstviering
Kerstvakantie start om 12.00 uur
Einde kerstvakantie

Beste ouders/ verzorgers,
De Dreefschool probeert de kinderen te betrekken bij belangrijke en
interessante zaken die in Haarlem gebeuren.
Vandaag bestaat Haarlem precies 773 jaar. De vlag van de stad hangt al
aan onze gevel.
Oorspronkelijk bestond de vlag uit een rode vaan met vier sterren. De
uitbreiding met zwaard en kruis heeft later plaats gevonden en wel in
1219, toen graaf Willem 2 met de Friezen en Kennemers aan de kruistochten deel nam. De meeeste
kinderen weten dit al omdat zij regelmatig met de school
de stad in gaan. Dit weekend staat ook in het teken van
het onstaan van Haarlem. Onder aan de Weekbrief ziet
u het programma voor de zondag.

Cultuurgelden
Tijdens de mix middagen gaat er een groepje standaard
de stad in om monumenten te bekijken. Er is zelfs een
tweede groep gestart die afgelopen keer Paviljoen Welgelegen heeft verkend. In de acht jaar dat de
kinderen bij ons op school zitten bezoeken zij alle tien de Haarlemse musea. Verder krijgen de
kleuters muziekles van docenten van het H’Art en bezoeken alle klassen toneel en
muziekvoorstellingen in de Philaharmonie en de Stadsschouwburg. Daarnaast hebben individuele
klassen nog aanvullende excursies zoals het bezoek van de groepen vier aan de boerderij in
Spaarnwoude een excursie naar het Rijksmuseum voor de groepen 7 en vier keer een bezoek van de
groepen zes aan het Thijsse’s Hof. De gelden van het Rijk zijn daar niet voldoende voor dus hebben
we een aantal jaren geleden besloten de ouderraadsbijdrage iets te verhogen om zodoende toch
alles mogelijk te maken. Dan weet u in ieder geval dat het geld goed besteed wordt.

Les voor groep 4 bij boerderij Zorgvrij 'Van graan tot pannenkoek'
Hoe komt dat eten op je bord? Helaas zijn er tegenwoordig steeds meer kinderen die niet weten
waar ons eten vandaan komt en die ook nog nooit op een boerderij zijn geweest. In deze unieke les
zien, proeven, voelen en ruiken de kinderen hoe een pannenkoek tot stand komt. Onder leiding van
de boer melken ze een koe en karnen ze boter. Het melken van de koe was best spannend en door
middel van het hard schudden van slagroom maakten we boter. We raapten eieren uit het kippenhok
en toen ze daar vervolgens meel van korenmolen De Zandhaas aan toevoegden hadden ze alles
verzameld om zelf een heerlijke, biologische pannenkoek te bakken. De kinderen mochten aan het
eind nog het 'veegmeel' (de resten van het gemalen
meel) aan de koeien voeren. Er was ook een kalfje van
3 weken oud die ze mochten aaien. Het was een heel
leuk, lekker en leerzaam uitje!
Mix middag
Vandaag al weer de laatste mix middag van 2018.
Meester Chaim is hieronder bezig met fineart en
meester Pieter met een spannende gymles. Ik zag een
groep in het Frederikspark bezig met het thema buiten
spelen en juf Kim kwam met een rood hoofd en
bokshandschoenen uit de gymzaal. Kortom, het was weer een groot succes!

Namens de collega’s een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken

