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15 maart
19 en 21 maart
22 maart
10 en 12 april
16 april
18 april
19 april

Staking, school dicht
Ontruimingsoefeningen
Start mixmiddagen
Koningsspelen
Eindtoets groep 8
Paasontbijt
Start meivakantie

Beste ouders/ verzorgers,
Afgelopen woensdag heeft het schoolpanel weer vergaderd. Dit panel bestaat uit alle
klassenouders en de directie van de school. We hebben weer interessante onderwerpen
besproken. Uit de enquete kwamen verschillende dingen naar voren die wij aan het
schoolpanel hebben voorgelegd, zoals de vermoeheid bij de kinderen, de creatieve vakken en
de communicatie tussen ouders en de school. Het heeft weer geleid tot veel nieuwe inzichten,
waarvoor dank!
Schoolvoetbal
De competitie is weer
begonnen en groep 7
jongens hebben het
meteen fantastisch
gedaan.
Ze zijn door naar de
volgende ronde omdat ze
alle wedstrijden
gewonnen hebben.
Komende week mag
groep 8 jongens en
meisjes het veld in.

Verkiezingen
De komende weken gaan de groepen 7 en 8 zich oriënteren op de inhoud
van de verschillende politieke partijprogramma’s. Wanneer alles helder is
mogen zij ook een stem uitbrengen. De kinderverkiezingen worden
gehouden op de basisscholen en het voortgezet onderwijs. De uitslag wordt
19 maart bekend gemaakt in het Provinciehuis in aanwezigheid van de
Commissaris van de Koning en natuurlijk de leerlingen van de Dreefschool.
Via Schoudercom worden de ouders van groep 7 en 8 geïnformeerd over de
organisatie die dag.
7 maart krans
In de Tweede Wereldoorlog zijn op 7 maart 1945 bij
de Dreef in Haarlem vijftien gevangen verzetslieden door de Duitsers geëxecuteerd, bij wijze
van represaille. Burgers werden gedwongen toe te kijken. Elk jaar worden de kinderen van groep 8
voorgelicht door mensen van de Stichting, heel interessant. Daarna leggen de kinderen bloemen bij
het beeld. De Dreefschool heeft dit monument geadopteerd.
Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan vos van Marken.

