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Geachte ouders/ verzorgers,
Gisteren kreeg ik bezoek van een oud- leerling van 91 jaar. In 1933 kwam zij als 6 jarig meisje voor
het eerst op de Dreefschool. Voor zover ik het gesprek heb kunnen volgen zijn er volgens haar nog
steeds veel plekken in de school die niet veranderd zijn.
De Dreef
Komende maandag, 26 maart 2018, begint fase 3 van de werkzaamheden op de Dreef. De Dreef is
afgesloten tussen de kruising Pavilioenslaan en de ingang van de Parkeergarage de Dreef. De
Parkeergarage en de parallelweg zijn vanaf maandag 26 maart weer vanaf het Houtplein te bereiken.
Het geasfalteerde gedeelte van de Dreef is weer opengesteld. Hier gaat geen verkeer rijden want het
is nog steeds doodlopend. Daarom kunnen u hier de auto parkeren, als u zelf uw kinderen wilt
begeleiden bij het wegbrengen. U moet dan wel weer keren en terug rijden. De fiets blijft de beste
optie.
Studiedag
Volgende week vrijdag hebben we een studiedag voor de hele school. Deze keer volgen wij een
cursus over trauma’s en hechtingsproblematiek bij kinderen. Verder heeft het ministerie geld
toegezegd voor de werkdrukverlaging. We gaan met elkaar bespreken hoe we deze middelen
inzetten.
Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag hebben de jongens van groep 8
alle wedstrijden gewonnen, alleen de finale ging
verloren. Ze hebben geweldig gespeeld. De meisjes
hebben naast de poulewedstrijden ook de finale
gewonnen. Zij spelen dus nog door. Zelfs van de
vorige kampioen De Ark wisten zij te winnen.
Volgende week zijn de jongens van groep 7 aan de
beurt.

Voorleeswedstrijd
We hebben nog meer beroemdheden op de
Dreefschool zitten. Ilse Schotman uit groep 8B
heeft woensdag meegedaan met de
voorleeswedstrijd in Hoofddorp.

Aanmeldingsbeleid
Alle ouders met een kind geboren in de eerste helft van 2015 hebben een brief van de gemeente
gekregen. Hierop moeten zij hun voorkeurscholen aangeven en inleveren bij de 1e voorkeursschool.
Wanneer er te veel kinderen voor een bepaalde school worden aangemeld moet er worden geloot.
In 95 % van de gevallen zullen de ouders hun kind op hun 1e voorkeursschool kunnen plaatsen, zo is
de ervaring uit Amsterdam. Wanneer u voor dit nieuwe beleid al een bevestiging van plaatsing van
de Dreefschool heeft gekregen, dan moet u toch deze brief bij ons inleveren met de mededeling dat
u al een bevestiging binnen hebt. U wordt dan zeker bij ons geplaatst. Ook als u al een kind op de
Dreefschool heeft zitten moet u het formulier inleveren, met de mededeling dat het om een broertje
of zusje gaat. Ook dan is plaatsing gegarandeerd.
Voor ouders met een kind uit 2016 geldt deze overgangsregeling niet.
Gymworkshop
Vandaag was Sherilyn Wold te gast in de gymzaal. Zij is
vijfvoudig Nederlands kampioen karate en behoort tot
de top 20 van de wereld . Zij heeft onze kinderen
vandaag les gegeven. Het was een geweldige ervaring!
Muziek en dansen
In de danszaal van het H’Art hebben alle kleuterklassen
een feestelijke afsluiting gevierd van hun muzieklessen.
Onder het toeziend oog van veel ouders hebben de
kleuters zich
geweldig gepresenteerd.

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

