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10 april
11 april
17 april
20 april
26 april
27 april
14 mei
16 mei

Start schoolproject
Schoolreis 1-2
en juffendag
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Afsluiting project
Start meivakantie
Weer naar school
Opa en oma dag
Groep 3

Geachte ouders/ verzorgers,
Afgelopen donderdag trof ik deze kleuters in de zandbak aan. Het lijkt wel of kinderen
weervoorspellers zijn. Als ze druk zijn zeggen we vaak “het gaat zeker stormen” , deze kinderen
weten zeker dat het komend weekend mooi weer wordt.
Schoolproject thema Nederland
Op dinsdag 10 april a.s. start de Dreefschool met het schoolproject “Nederland”. ’s Morgens om
09:00 uur zal het project op een ludieke manier worden geopend in alle klassen. Gedurende het
project zullen de lessen in het teken staan van Nederland. Ook de Koningsspelen, die midden in het
project vallen, passen hier natuurlijk perfect bij.
Op donderdagochtend 26 april houden we een inloop tot 9.00 uur ter afsluiting van het project en
mag u met uw kind mee de klas in. Op beide locaties
bent u dan van harte welkom om het werk te
bewonderen en te zien wat zij hebben geleerd over
Nederland.
Alvast bedankt namens de projectcommissie

Paasontbijt
Alle klassen hebben weer genoten van het
paasontbijt, de paasverhalen en de prachtige
bloemen die de vader van juf Patty weer geschonken
heeft. Alle ouders bedankt voor de hulp.

Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag heeft ons meisjesteam de finale
gespeeld op het voetbalterrein van Olympia. In de
eerste helft kwamen de meiden met 2-0 achter. De
tweede helft liet een ander beeld zien. Er werd meer
aangevallen door de Dreef maar de achterstand kon
niet meer weggewerkt worden. We kunnen toch terug
kijken op een leuk toernooi met veel inzet en
plezier.
Overblijven
We vragen ons wel eens af of de pauze niet te lang
is voor de kinderen. De meeste scholen hebben en
half uur buiten spelen, wij drie kwartier. We
vinden het best belangrijk dat de kinderen kunnen
bewegen, maar het is voor hen soms moeilijk om
een spel te verzinnen en dan ook drie kwartier
bezig te zijn. Voor de kinderen die dat niet altijd
lukt is de TSO begonnen met het aanbieden van
een aantal spelvormen. Afgelopen dinsdag zij ze daar mee begonnen en het was een groot succes.
Schoolvakanties
Het rooster met de vakanties en studiedagen voor komend schooljaar krijgt u na de meivakantie. Wij
volgen in ieder geval altijd het rooster van het ministerie voor de regio Noord.
Verlaten
Na drie jaar Dreefschool gaat helaas kleuterjuf Donna ons op 14 mei verlaten. Donna woont in
Akersloot en ziet haar reistijd met de maand langer worden. We kunnen ons goed voorstellen dat zij
op het aanbod is ingegaan, maar het tijdstip is natuurlijk heel vervelend voor de betrokken groepen.
Groep 4C moet met pijn in het hart juf Lisa laten gaan, zij gaat naar de kleuters en gelukkig is juf
Simone weer voldoende hersteld om de dagen van juf Lisa in 4C over te nemen.
We wensen Donna vast veel succes zo dicht bij huis!
De Weekbrief van volgende week komt op een ander tijdsstip uit, wij gaan met het team namelijk
uit!
Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

