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 18/19 Nr.18 01-02-2019

4 februari
5 februari
13 februari
15 februari
Week 9+10

Adviesgesprekken
Groep 8
Studiedag hele school
Rapporten
Start voorjaarsvakantie
10 min. gesprekken

Beste ouders/ verzorgers,
Komende week hebben de kinderen op dinsdag vrij. Wij gaan deze dag gebruiken voor het maken
van allerlei verslagen zoals rapporten, leerlingvolgsysteem, kindbesprekingen. Allemaal belangrijke
zaken waar we eigenlijk door de week weinig tijd voor hebben.
Op verzoek van veel ouders hebben we ons vakantierooster aangepast en zijn de kinderen de vrijdag
voor de voorjaarsvakantie de hele dag vrij. Het komt toevallig zo uit dat we er een hele dag van
kunnen maken. We moeten elk jaar weer zien of het lukt.
Kunstweken
Kinderkunst in de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN
Kinderkunst verdient alle aandacht. Daarom gaat
onze school van 25 februari tot 29 maart meedoen
aan een bijzonder project beeldend vormen: DE
KUNSTWEKEN
Ieder kind maakt op eigen niveau een kunstwerk en
ontvangt daarvan gratis een echte wenskaart als
aanmoediging. Maar dat is nog maar het begin...
Tijdens DE KUNSTWEKEN krijgt elke leerling namelijk
een eigen museum op internet zodat iedereen het
werkstuk kan komen bewonderen. Helemaal
bijzonder is dat je daar ook nog eens allerlei leuke spulletjes met die tekening erop kunt bestellen.
Alle groepen gaan nu eerst kennis maken met leven en werk van een beroemde kunstenaar: 1 en 2
met Wassily Kadinsky, groep 3 met Andy Warhol, groep 4 met Keith Haring, groep 5 met Joan Miro,
groep 6 met Vincent van Gogh , groep 7 met Henri Matisse en groep 8 met Pablo Picasso. Vol
inspiratie mogen ze daarna lekker zelf aan de slag.
We houden u op de hoogte!

In groep 7C is er hard gewerkt aan de Robot. Hij/zij is
gemaakt van Lego en bestuurbaar met een mobieltje. We
leren hem nu stofzuigen!
Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

