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22 maart
12 april
19 april
8 mei
22 mei

Start mix middagen
koningsspelen
Goede Vrijdag en start meivakantie
Opa en Oma dag groep 3
Sportdag groep 7 en 8

Beste ouders/ verzorgers,
De afgelopen week hebben we op de Dreef en de Kleine Houtweg brandoefeningen gehouden. De
laatste leerling was na 5 min. en 19 sec. aan de overkant, dat is best snel.
Verkiezingen
De groepen 7 en 8 hebben meegedaan met de kinderverkiezing van de Provinciale Staten. Ze hebben
niet zo maar gestemd, maar eerst de partijprogramma’s naast elkaar gelegd en vergeleken.
We waren uitgenodigd door de Commissaris van de
Koning voor een feestelijke bekendmaking op het
Provinciehuis, maar helaas ging het niet door vanwege
de vreselijke aanslag in Utrecht.
De uitslag van de kinderen van de Dreefschool groep 7
en 8 ( 121 stemmen):
VVD
14
Nida
1
PVDA
8
D’66
13
SP
4
CDA
2
Groen Links 41
PVV
5
50+
2
Partij vd Dieren 26
Code Oranje 5
De rest van de partijen op 0
Meisjesvoetbal
Afgelopen woensdag (20 maart 2019) speelde het meisjesteam van De Dreefschool haar eerste
wedstrijden. De meisjes hadden nog niet eerder samen gespeeld. De eerste wedstrijd ging wat
aarzelend van start maar het was meteen raak: met 3-2 werd van de Antoniusschool gewonnen.
De sfeer zat er meteen in (mede dankzij de positieve reacties van het Dreefschool publiek). De
meisjes speelden weergaloze wedstrijden. Achtereenvolgens werd er van De Zuidwester (4-1), Bos en
Vaartschool (2-1), Beatrixschool (4-1) en van de Haarlemse Montessorischool (8-0) gewonnen.

Het waren stuk
voor stuk zeer
sportieve
wedstrijden en het
zou ons niet
verbazen dat
afgelopen
woensdagmiddag
enkele nieuwe
“Lieke Martens”
waren opgestaan.
Begin april volgt
de nieuwe
uitdaging: de
halve finales. Het zou fijn zijn als de meisjes door nog meer supporters worden aangemoedigd!
De jongens hebben het ook heel goed gedaan. Ze kwamen net tekort voor de volgende ronde.
Kunstweken
Zoals u eerder gelezen heeft, doet onze school mee met een bijzonder project beeldende vorming:
DE KUNSTWEKEN. Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een echt
kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te laten maken met wereldbefaamde artiesten en hun
werk.
Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte
kunstenaar.
Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen
alle deelnemertjes gratis een gedrukte kaart van
hun eigen werk. Helemaal uniek is dat ze ook een
persoonlijk museum op internet krijgen waarvoor
ze zelf (met enige hulp van u) familie en vrienden
mogen uitnodigen. Uiteraard ontbreekt een
museumshop niet; hier kunnen leuke
aandenkens worden besteld met de tekening van uw kunstenaartje. Net als Van Gogh je eigen
schilderij op een mok of placemat; hoe bijzonder is dat!?
Per klas speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN. Alle groepen maken
kennis 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. Alle groepen zijn al enthousiast aan de
slag gegaan met een uitdagende opdracht.
Gegarandeerd dat ook uw kind zichzelf en u
weet te verrassen met prachtwerk. We
verwachten de gedrukte kaarten half
april. We houden u op de hoogte!
Rekenwedstrijd
Donderdag hebben 60 kinderen uit de
groepen 4 t/m 8 meegedaan met de
Kangoeroerekenwedstrijd. Op deze dag
wordt in 46 landen een rekenwedstrijd gehouden, zeer uitdagend! Na de meivakantie krijgen ze hun
diploma.

Technieklessen
In groep 4 wordt met de hulp van veel ouders heel
wat technieklessen gegeven.
Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

