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AGENDA
Schoolreis groep 3-7
Sportdag groep 7 en 8
Sportdag groep 3-4
Hemelvaart. Twee vrije dagen.

Beste ouders/ verzorgers,
Na de werkzaamheden rond de asfaltering van de Dreef zijn de
graafmaschines de komende weken weer aanwezig voor het plaatsen
van 10 kunstwerken. Ze blijven een jaar staan en de organisatie
hoopt op een voortzetting daarna met tien nieuwe kunstwerken. Ik
heb gevraagd of de Dreefschool in het kader van haar 100 jarig
bestaan ook een werkstuk mag maken.
Daarna gaat de boel weer open voor het plaatsen van nieuwe
lantaarnpalen. Zo is het altijd weer prettig om te zien dat alle
instanties goed met elkaar samenwerken.

Avond 4daagse
Dit wandelfeest is op 18 t/m 21 juni. De voorinschrijving vindt plaats
via de school. In de klas komt een inschrijflijst te hangen van 27 mei
t/m 5 juni. Uw kind wordt dan door ons ingeschreven, na betaling
van het inschrijfgeld.

Op donderdag 16 mei gaan de groepen 3 en 4 op schoolreisje.
De groepen 3 en 4 gaan, met auto’s naar de Linnaeushof. Zij vertrekken om 9:30 uur vanaf het
schoolgebouw van uw kind. Rond 14:50 uur zijn zij weer terug op school. Wellicht zijn er kinderen
met een Linnaeushof abonnement, wilt u deze a.u.b. meegeven? De kinderen nemen zelf eten en
drinken mee voor de hele dag. Graag een extra flesje water of pakje drinken meegeven.
Er mag geen zakgeld meegenomen worden; uiteraard mogen de kinderen iets lekkers meenemen.
Alle kinderen krijgen op school in de klas van de juf hun Dreefschool T-shirt. Deze dragen ze
gedurende de schoolreis.

Snoep voor groep 3-7
In ons schoolbeleid staat dat we de kinderen weinig tot geen snoep geven tijdens de schooltijden. Nu
gaan we op schoolreisje en dat is een bijzondere activiteit. We spreken af dat de kinderen een half
boterhamzakje van gemiddelde
grootte mogen meenemen met
snoep.
Thema bouwen groep 1-2
In het kader van het nieuwe thema
bouwen de kinderen hun eigen hut.
Wat is er leuker om samen met een
aantal ouders je eigen huis te
bouwen op het achterplein.
Kunstweken
Voor de vakantie heeft uw kind een
museumfolder meegekregen van zijn of haar kunstwerk. Binnenkort ( 17 mei) sluiten alle musea
automatisch en kunnen er ook geen kunstproductjes met kindertekeningen meer worden besteld.
Mocht u de creatie van uw kind nog willen (laten) bewonderen of er een leuk souvenir van willen
kopen, wacht dan niet te lang.
Zoals u wellicht al weet zijn alle aankopen geheel vrijblijvend, maar met uw bestelling stelt u de
organisatie in staat dit project kosteloos aan scholen aan te bieden. Bovendien gaat een deel van de
opbrengst van de museumshops direct naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Heeft u al iets besteld? Ongeveer 2 weken na sluiting van de musea krijgen de kinderen alle gekochte
spulletjes in een tasje mee naar huis. Leerlingen die hun museum geopend hebben ontvangen dan
ook de wenskaart met hun eigen naam en tekening erop.
Herdenking
De kinderen van groep 8 hebben op 4 mei
bloemen gelegd bij het monument op de
Dreef. Met een muzikaal optreden in de
Bavo, een stille tocht door de Grote
Houtstraat en een toespraak van de
burgemeester en de aanwezigheid van
veel belangstellenden maakte het een
indrukwekkende avond.
Zorgen
Donderdag is groep 7b naar zorgcentrum Hildebrand geweest. De kinderen hebben vlinders
gevouwen met de bewoners. Het was een groot succes. Iedereen heeft genoten.
Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

