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29 mei
30 en 31 mei
7 juni
10 t/m 12 juni
18 juni
20 juni
26 juni

Sportdag groep 3 en 4
Vrij, Hemelvaart
Kinderpanel
Drie dagen Pinksteren
Avond 4 daagse
talentenshow
Sportdag 5 en 6

Beste ouders/ verzorgers,
Gisteren zijn de kinderen van groep 3 t/m 7 op
schoolreisje geweest. Groep 3 en 4 gaan altijd naar
Bennebroek. Ze hadden heerlijk weer en gelukkig ruim
voldoende ouderhulp, hartelijk dank. Groep 5 t/m 7
heeft drie verschillende schoolreis-activiteiten en deze
keer was het Archeon aan de beurt. Ook daar hebben de
kinderen genoten van een heerlijke dag. De andere twee
jaren gaan de kinderen naar Drievliet en Poldersport.
Ik heb nog nooit zoveel klassen zo snel in de juiste bus zien stappen, dat kwam door de
voortreffelijke organisatie. Alle
hulpouders wil ik graag bedanken,
jullie hebben de kinderen weer een
heerlijke dag bezorgd.

Jantje Beton
Jantje Beton is hét goede doel dat zich
samen met kinderen inzet voor meer en
uitdagender speelruimte en meer
speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000
kinderen mee aan de activiteiten en
projecten van Jantje Beton. Kwetsbare
kinderen krijgen hierbij onze speciale
aandacht. Wij willen bereiken dat álle
kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds
minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. De
Dreefschool haalt al jaren geld op voor Jantje Beton en gebruikt ook altijd een deel voor eigen
speelmateriaal. Zo hebben we dit jaar veel nieuw buitenspeelmateriaal schoolbreed aangeschaft,
inclusief voor de TSO. Volgende week worden de boekjes uitgedeeld aan de groepen 5 t/m 8. Dit jaar
gaat de helft naar Jantje Beton en de andere helft naar leuke activiteiten voor de kinderen van de
Dreefschool voor ons jubileumjaar.
Vanaf a.s. woensdag 22 mei tot 5 juni loopt de actie voor de groepen 5 t/m 8. Alle kinderen krijgen
een lotenboekje met 10 loten. De kinderen hoeven geen geld meer op te halen, maar laten een
machtiging invullen. Als ze een lot aan iemand verkopen is het de bedoeling dat ze een
bedankkaartje uit het boekje aan de koper overhandigen. Per persoon een bedankkaartje. Het kan zo
zijn dat een koper meerdere loten koopt. Het lotnummer komt op het bankafschrift van de koper te
staan. De actie is bedoeld voor verkoop aan familie, vrienden en buren. Als alle loten verkocht
zijn, dan leveren de kinderen het lotenboekje in bij de leerkracht. Ook als een kind niet meedoet of
maar een paar loten heeft verkocht moet het lotenboekje altijd worden ingeleverd. Alvast bedankt
voor uw medewerking!

Nieuw zand
Op beide locaties wordt om het jaar het zand van de
zandbakken vervangen. Onder grote belangstelling
is dat deze week gebeurd.

Talentenshow
De kinderen mogen altijd één keer per jaar aan de
hele school laten zien waar ze goed in zijn. In de
jaarplanner staat dat deze gebeurtenis plaats vindt op 25 juni. We wisten bij het plannen nog niet dat
in die week ook de musicals van groep 8 zouden plaats vinden. De talentenshow is daarom
verplaatst naar 20 juni. Of het een ochtend of een middag wordt hoort u snel, dat hangt o.a. af van
het weer.
Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan vos van Marken

