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

Dependance
Kleine Houtweg 24
2012 DA Haarlem
Tel.023 7110456
info@dreefschool.nl

directeur: Jan Vos van Marken
Jaargang 17/18 Nr.17 12-01-2018

19 januari
Week 4+5
24 januari
Week 6
7 februari
22 februari

Kinderpanel
toetsweken
voorleesontbijt
Adviesgesprekken gr.8
Studiedag hele school
Rapport mee

Geachte ouders/ verzorgers,
Het is elk jaar weer een hele klus om iedereen veilig in de Grote Kerk te krijgen voor de kerstviering,
een mooie liturgie samen te stellen en er voor te zorgen dat het licht en het geluid in orde is. Ik wil
graag iedereen bedanken die geholpen heeft met dit mooie feest. De collecte was dit jaar voor de
Stichting Help Flores, een kleine stichting die zich inzet voor de allerarmsten op het Indonesische
eiland Flores. Er is € 1059 opgehaald, hartelijk dank daarvoor.
Schelpenpad
De afgelopen maanden heeft de gemeente het Schelpenpad , dat ligt tussen de Dreefschool en het
Frederikspark, vernieuwd. Ik heb de afgelopen weken regelmatig contact gezocht met de gemeente
om mijn ongenoegen te uiten over de kwaliteit. De kinderen die op het pad spelen komen standaard
met veel zandachtige smurrie de school in, op zowel hun schoenen als kleding. De bovenlaag van het
Schelpenpad is te zacht en het vocht blijft er bovenop liggen. Aan het eind van het pad staat nog
steeds een hek, omdat de kwaliteit daar wel erg te wensen over laat. Ik wil graag dat de gemeente
maatregelen neemt en er voor zorgt dat de bovenlaag wordt aangepakt zodat iedereen weer zonder
smerig te worden, gebruik kan maken van het Schelpenpad. U kunt onder de bijlage in Schoudercom
ons ondersteunen in de strijd door de enquêtevraag in te vullen.
Wanneer u de gemeente zelf wilt mailen dan mag dat ook: radmiraal@Haarlem.nl

Voorleesontbijt
Op woensdag 24 januari is het voorleesontbijt. Alle kinderen nemen voor een klasgenoot een lekker
ontbijtje mee, in een feestelijk versierde (schoenen)doos. A.s. woensdag krijgt uw kind een brief mee
naar huis met meer informatie, en de naam van het kind waarvoor het ontbijtje meegenomen moet
worden. Tijdens het ontbijt wordt gezellig voorgelezen. Het ontbijt is de start van de Nationale
Voorleesdagen. In de klassen besteden we die dagen extra aandacht aan voorlezen. Doet u thuis ook
mee?

Wisseling
Na 20 jaar Dreefschool gaat over 6 weken juf Louise met pensioen. Louise is onze gymleerkracht en
heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de motoriek van de kinderen, daar zijn we haar
dankbaar voor. We gaan natuurlijk op een sportieve manier afscheid van haar nemen.
We hebben meester Pieter bereid gevonden de uren van Louise over te nemen.

Mad Science
Afgelopen maandag is de nascholingsactiviteit van Mad Science gestart op de Dreef en de Kleine
Houtweg. Er hebben zich voor deze activiteit meer dan 90 kinderen opgegeven die verdeeld zijn over
vier groepen, twee per gebouw. Op de Kleine Houtweg wordt er gestart om 14.55 en op de Dreef om
15.05 uur.
Restaurant
In groep 1-2 e hebben we in het kader van het nieuwe thema Restaurant vandaag smaakproefjes
gedaan. Onder leiding van de techniekouders hebben de kinderen blind geproefd hoe appel,
komkommer, ontbijtkoek en banaan smaakt als
je je neus en ogen dicht hebt.
Ook hebben ze in een andere proef onderzocht
wat zoet, zuur, bitter en zout smaakt. Tenslotte
hebben we een fopdrank gedronken: een rood
drankje, wat zoet ruikt, maar smaakt
naar....ZEEWATER!!

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

