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26 april
27 april
14 mei
16 mei
21 mei
22 mei

Afsluiting project
Start meivakantie
Weer naar school
Opa en oma dag groep 3
Pinksteren
Studiedag hele school

Beste ouders/ verzorgers,
Op de Dreefschool zijn we steeds bezig met het optimaliseren van ons onderwijs. De afgelopen jaren
hebben wij de weektaak ontwikkeld. We willen dat de kinderen zelfstandiger worden en dat ze zich
verantwoordelijk voelen voor hun eigen werk en hun eigen ontwikkeling. Die weektaak staat vaak op
de agenda omdat er altijd nog wat te verbeteren valt.
Op dit moment zijn we ook druk bezig met het ontwikkelen van klassendoorberekend onderwijs. We
zetten nu steeds vaker leerkrachten in op onderwerpen waar ze heel goed in zijn. Sommige
leerkrachten zijn goed in muziek, andere weer goed in begrijpend lezen. Ik zie steeds vaker de
muzikale leerkracht aan alle paralelgroepen muziek geven terwijl de andere leerkrachten zich
storten op een les begrijpend lezen en iets creatiefs. Tijdens het project zag ik dat er in de ene
groep7 gewerkt werd aan het moederdag cadeau, terwijl de andere groep 7 open stond voor het
maken van gevels in het kader van het project. De groepen 6 hebben regelmatig drie onderwerpen
waar alle kinderen van de groepen 6 zich voor kunnen inschrijven. Zo wordt in alle groepen
regelmatig op deze manier gewerkt. We overdrijven het natuurlijk niet, zo gaat het niet elke dag en
ook niet met alle vakken. We zien veel voordelen, de kwaliteit van het onderwijs gaat omhoog, de
werkdruk van de leerkrachten gaat naar beneden en de kinderen van de paralelklassen zien elkaar nu
ook eens op een ander moment dan tijdens het
buitenspelen.
Koningsspelen
Het is elk jaar toch weer heel bijzonder dat zo veel
sportverenigingen hun poorten open gooien voor onze
kinderen. Hieronder ziet u een aantal activiteiten waar de
kinderen vandaag aan hebben meegedaan. In het
Frederikspark waren de groepen 3 en 4 actief met allerlei
spelletjes. We hadden hulp van de ouderraad, de groepen
7 en veel ouders. Op het achterplein van de Kleine
Houtweg waren de kleuters actief met hulp van de ouderraad, de groepen 8 en veel ouders. Allemaal
hartelijk dank, we hadden schitterend weer en veel plezier.

Van de Kleine Houtweg

Wat hebben we genoten vandaag
bij de Koningsspelen. Het
spelletjescircuit op het
achterplein liep als een trein,
mede dankzij de kinderen van groep 8. Dank aan alle hulpouders, en
de kinderen van de groepen 8.
In het bijzonder willen wij Marije Koning (moeder van
Jip 1b) bedanken voor het geven van de ballet clinic.
Wat was het leuk, de kinderen
hebben enorm genoten. Voor het aanmelden van
balletles kunt u uw kleuter opgeven voor plié
kleuterdans bij De Haarlemse Balletschool.
www.dehaarlemseballetschool.nl
Zingen
We komen regelmatig in het verzorgingshuis
Hildebrand. Deze keer bracht de klas van juf Dafne een
bezoek. De kinderen hebben een aantal liedjes gezongen waar de bewoners van hebben genoten.
Hieronder vindt u nog een folder van de Zomerschool. Ik wens u namens de collega’s een fijn
weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan vos van Marken.

