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Datum
10 april
12 april
19 april
8 mei
22 mei

Agenda
Koningsspelen groep 1 t/m 4
Koningsspelen groep 5 t/m 8
Goede Vrijdag en start meivakantie
Opa en Oma dag groep 3
Sportdag groep 7 en 8

Beste ouders/ verzorgers,
Deze week hebben drie ouders die werkzaam zijn bij een bank les gegeven aan de kinderen in
verschillende klassen, alles in het kader van “De week van het geld”. De bankmedewerkers waren
verrast over de kennis die de kinderen al bezitten over dit onderwerp.

Kindermuziekweek
Voortaan is in de eerste week van april heel Nederland in de ban van muziek voor kinderen va 0 tot
12 jaar. Met concerten en voorstellingen overal in het land kan ieder kind van live muziek genieten,
zowel op school, het kinderdagverblijf als in het theater, de muziekschool en concertzaal.
Check de site van www.kindermuziekweek.nl voor het programma.
Een dikke week doordrénkt van muziek voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Mix middag
Ook deze keer kunnen de kinderen tijdens de mix imddag kiezen uit
zeer uiteenlopende onderwerpen zoals “buitenspelen” en
“vechtsporten”. De eerste groep wordt geleerd welke mogelijkheden
er zijn op spelgebied, want samen spelen blijft toch onze aandacht
houden. De
vechtsporten zijn ook
populair omdat de
kinderen veel leren op
het gebied van de
techniek.

Handen schudden
De laatste enquête liet zien dat u niet helemaal tevreden bent over de hygiëne op school. We zijn
druk bezig om de wc’s te voorzien van blowers en papieren handdoekjes. Uit onderzoek is verder
gebleken dat het veelvuldig handen schudden ziekmakende bacteriën kan overbrengen.
Leerkrachten schudden bij de deur en het klaslokaal veel kinderhanden, een goede gewoonte op de
Dreefschool. Door het enorme lerarentekort kunnen we het
niet hebben dat leerkrachten ziek worden. Vanaf maandag
kan er dus alleen handen geschud worden met de
leerkracht wanneer uw kind van deze plastic
handschoentjes draagt. Wanneer u niet in de gelegenheid
bent deze aan te schaffen dan is een korte hoofdknik ook
voldoende. Ik hoop dat u begrip kunt opbrengen voor deze
maatregel.
Afwezig
Maandag en dinsdag ben ik afwezig i.v.m. een tweedaagse van Salomo.
Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

