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5 december
17 december
20 december
21 december
7 januari

Agenda
sinterklaas
hofjestochten
kerstviering
Kerstvakantie start om 12.00 uur
Einde kerstvakantie

Beste ouders/ verzorgers,
Wanneer er nieuwe voorstellingen zijn in de
Stadsschouwburg en het is nodig dat kinderen daar hun
mening over geven, dan wordt de Dreefschool vaak
uitgenodigd om de tray-out te bezoeken.
Donderdag 29 november is groep 7b naar een try-out
voorstelling geweest. Het was een theatrale rondleiding (“
als muren konden praten”) vanwege het 100-jarig bestaan
van de schouwburg. Het unieke was dat we op plekken
kwamen waar je normaal niet komt: in de kleedkamers, op
het toneel, in de kelder. Omdat het een try-out was, werd
er daarna om de mening van de kinderen gevraagd. De
kinderen waren erg enthousiast en hadden ook nog wat tips!

Sinterklaasviering woensdag 5 december
Aanstaande woensdag zal Sinterklaas hopelijk onze school
weer bezoeken!
Wilt u zorgen dat uw kind woensdag op tijd op school is.
Op de Kleine Houtweg graag om 8:20 uur en op de Dreef
8:30 uur.
De kinderen van groep 4 t/m 8 houden de jassen aan en gaan meteen onder begeleiding van de
leerkracht naar het Frederikspark om de Goedheiligman te verwelkomen.
Groepen 1/2 B, 1/2 C en 3 verwelkomen Sint onder begeleiding van hun leerkracht op het
achterplein van de Kleine Hout om 8.35 uur.
De kinderen van 1/2 A, 1/2 D en 1/2 E lopen met hun leerkracht naar het achterplein om 8.50 uur
alwaar Sint tegen 9 uur arriveert.

Sint zal daarna met zijn gevolg alle klassen rondgaan.
De kinderen nemen net als altijd een 10-uurtje mee naar school. Als ze willen mogen ze verkleed
komen. Zou u uw kind een plastic zak mee willen geven voor de cadeaus/surprises?
Mocht u het feest thuis op 5 december vieren en het wordt wat laat...we houden de voordeur op 6
december een uurtje langer open!
De Sintcommissie
Kerstviering
Op donderdag 20 december vieren we het kerstfeest op school. Alle kinderen zijn die dag om 12.00
uur uit en kunnen zich dan opmaken voor het avondeten op school. Het draaiboek volgt komende
week.

Enquête
Vandaag was het de laatste dag
om de schoolvragenlijst in te
leveren. Ik wil u graag hartelijk
danken voor het invullen. Ik had de
klassen die een percentage
haalden van 100 % ingeleverde
lijsten beloofd te trakteren op
taart. Vandaag ben ik begonnen
met de beide groepen 8 en in de
komende week volgen er nog meer
klassen. Grofweg hebben we een
respons gehaald van 84%, zeer
hoog dus!
Fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken

