WEEKBRIEF DREEFSCHOOL
Hoofdgebouw
Dreef 20,
2012 HS Haarlem
Tel. 023 5312912
www.dreefschool.nl

Dependance
Kleine Houtweg 24
2012 DA Haarlem
Tel.023 7110456
info@dreefschool.nl

directeur: Jan Vos van Marken
Jaargang 18/19 Nr.2 14-09-2018

17 sept
18-21 sept
24 sept
25 sept
26 sept
27 sept
3 okt
3 okt

Week van de kennismaking
Kamp groep 8
Info avond groep 6
Info avond groep 1-2
Info avond groep 3
Studiedag groep 1-4
Kinderen vrij
kinderboekenweek
ouderpanel

Beste ouders/ verzorgers,
De Vossenjacht geldt sinds dit jaar als opening van ons schooljaar. Al meer dan 30 jaar gaan wij
verkleed door de stad, de middenstanders weten niet beter dan dat de Dreefschool weer uitgelopen
is. Fijn dat u er gisteravond bij was met uw kind ( eren). Veel kinderen vinden het leuk om hun juf/
meester verkleed tegen te komen in de stad, daarnaast beleven wij er ook heel veel plezier aan. De
ouderraad heeft ons weer
geweldig geholpen, reuze
bedankt.
De winnaars van onze
jaarlijkse vossenjacht zijn
ook al bekend;
Malou de Jong uit 1/2E
Matteo Salvadori uit 3A
Sam de Leeuw uit 6B
zij hebben allen
vanmorgen een taart
gekregen!

Door wat verkeerde bouwtekeningen moeten de Dreefouders helaas nog een weekje omlopen,
daarna zijn waarschijnlijk de plassen op het speelterrein verleden tijd.
Regels Dreef en Kleine Houtweg
Op de Dreef zijn we de kinderen aan het leren om rustig en zonder geluid de trap op en af te lopen
voor en na de pauzes. We hebben een mooi hoog gebouw waar het geluid zijn weg makkelijk kan
vinden.
Op de Kleine Houtweg hebben we de volgende regels, net als andere jaren:
- Wanneer de school uit gaat wordt alleen de achterdeur gebruikt. Er zijn dan geen leerkrachten in de
hal en hebben daardoor geen zicht op wie er aan de voorkant binnen komt.
- Ouders wachten op het achterplein om hun kind op te halen. Ouders van kinderen uit groep 5 en 8
mogen natuurlijk ook voor het gebouw wachten.
- De leerkrachten van groep 3 lopen tot de herfstvakantie met de kinderen mee naar achterplein. Na
de kerst komen zij alleen naar beneden.
- De hal blijft leeg, ook bij slecht weer. Vroeger stonden de ouders in de hal te wachten die daardoor
overvol was. Dit ging ten koste van het overzicht en dus de veiligheid.
- Auto’s stoppen niet voor de school om een kind af te zetten. Op de Baan parkeren kan, maar dan
niet achteruit rijden om weer de Kleine Houtweg te bereiken. Kinderen lopen daar over het voetpad.
Er is een invalideplek in de Badhuisstraat. Deze werd vorig jaar vaak door ouders gebruikt, dat is niet
de bedoeling.
- fietsen in de stalling (1/2, 3 achter, 5 en 8 voor). Niet voor nooduitgang neerzetten.
- ouders zetten hun fiets niet in de stalling, die is er voor de kinderen.
Hartelijk dank voor uw medewerking
De ouderraad
Het kersverse schooljaar is twee weken oud en ook dit jaar ondersteunt de Ouderraad de
leerkrachten met veel plezier bij de voorbereiding en uitvoering van extra curriculaire evenementen
voor de leerlingen van de Dreefschool. Donderdagavond heb je ons wellicht in actie gezien bij het
vertrek-aankomstpunt van de jaarlijkse Vossenjacht. En er zijn meer leuke evenementen dit jaar!
Denk aan de Sinterklaas & Kerstviering, de sportdagen, de Koningsspelen of de Musicals van de
groepen 8. Wilt u iets doen voor de leerkrachten en de kinderen? Dan is dit wellicht een leuke manier
om uw betrokkenheid bij de school te tonen. Het kost relatief weinig tijd en het levert een groot
plezier op! Informeer bij de OR of meld je aan: OR@dreefschool.nl
Namens alle OR leden,
Wendy Ritt en Marlies van Beek
Voorzitter OR
Kamp
Groep 8 gaat volgende week op kamp. Van
dinsdag t/m vrijdag wordt er een
spannend programma afgewerkt in de
schitterende omgeving van Nunspeet.
De kinderen vertrekken op dinsdag, hoe laat is altijd weer anders want er moeten 55 fietsen mee,
veel bagage enz.. Uitzwaaien rond de bus doen we niet, er zijn geen leerkrachten die op de kinderen
kunnen letten, die zitten in hun klas. Broertjes en zusjes mogen dus thuis afscheid nemen en
misschien stiekem genieten van een rustige week!

E-mail adressen
De e-mail adressen van de leerkrachten zijn veranderd. Wanneer u de leerkracht een mail stuurt dan
bestaat het adres uit de voornaam met daarna een punt en daar aan vast de achternaam@
salomoscholen.nl. Dus mijn email adres is janvos.vanmarken@salomoscholen.nl
en van groep 8B is dat ellis.kolk@salomoscholen.nl
Bijdrage
Het schooljaar is (bijna) weer begonnen en dat betekent dat ouders weer tegen extra kosten
aanlopen voor hun schoolgaande kind(eren). Denk dan aan de aanschaf van een schooltas, een
schoolreisje, materiaalkosten voor handvaardigheid of de ouderbijdrage. Voor ouders die moeten
rondkomen van een minimuminkomen kunnen deze extra kosten net te veel zijn.
De gemeente kan deze ouders helpen om de extra kosten (gedeeltelijk) te vergoeden.
Wist u dat wij in Haarlem nu ook een Stichting Leergeld hebben? Kijk voor meer informatie op www.
leergeldhaarlemzandvoort.nl
Onder aan de Weekbrief vindt u meer informatie.
Ergotherapie
Wij werken sinds dit jaar samen met Dorien Kikkert, een ergotherapeut.
Kinderergotherapie kan worden ingezet als een kind onvoldoende mee kan komen met dagelijkse- en
schoolse vaardigheden en hierin achterblijft bij leeftijdgenootjes. U vindt onder aan deze Weekbrief
meer informatie.
Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten
rondkomen van een minimuminkomen.
De gemeente Haarlem heeft daarom regelingen getroffen om deze ouders financieel te
ondersteunen zodat hun kinderen ook de kansen krijgen om zich te ontwikkelen én mee te doen.
Tegemoetkoming schoolkosten
- Voor kinderen op het basisonderwijs:
€ 100
- Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:
€ 200
- Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan: € 200 extra
Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen en ingevuld. Heeft u
géén HaarlemPas, lees de voorwaarden en vraag aan via
https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/
Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles
- Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles € 25 per lesuur tot € 100 per maand. Voor de
aanvraag is een onderbouwing van de leraar, docent of mentor nodig. Kijk voor de
voorwaarden op https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-ofbijles/

Keuzebudget voor kinderen
- Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt ook dit jaar € 50 extra.
Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld
aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen
voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de
schoolkosten.

Informatie over Kinderergotherapie
Kinderergotherapie kan worden ingezet als een kind onvoldoende mee kan komen met
dagelijkse- en schoolse vaardigheden en hierin achterblijft bij leeftijdgenootjes. De
ergotherapeut richt zich met name op drie gebieden:
Motorische vaardigheden:
Fijne motoriek:
Kleutervaardigheden: knippen, plakken, kleuren, planmatig werken, handvoorkeur…
Schrijfproblemen: te hard/zacht duwen, verkeerde pengreep, schrijfkramp, moeite met het
schrijftraject van de letters, omkeringen, slordig handschrift…
Zelfredzaamheid: aan- en uitkleden, veterstrikken, broodjes smeren en snijden…
Procesvaardigheden: problemen met het planmatig handelen, organiseren en zelfstandig
werken.
Sensorische informatieverwerking: moeite met het omgaan met allerlei prikkels vanuit de
omgeving (visueel, auditief, tast, evenwicht, beweging, geur en smaak). Bijvoorbeeld blijven
zitten op de stoel, wiebelen en friemelen, heel druk gedrag vertonen, afweer, verminderde
concentratie, snel afgeleid, moeite met haren wassen en nagels knippen en kauwen op het
potlood.
Als ouders hun kind aanmelden bij de kinderergotherapie wordt er gestart met een
oudergesprek en een observatie van het kind (in de praktijkruimte of in de klas). Daarna
wordt er gekeken hoe het behandeltraject eruit zal gaan zien.
Er bestaat ook de mogelijkheid voor het gericht observeren van kleuters waarvan de
leerkracht zich zorgen maakt over de uitvoering van papier- en pentaken. De ergotherapeut
komt dan in de klas een korte test afnemen met behulp van een nieuw meetinstrument, de
WRITIC. Als hieruit een achterstand blijkt kan de ergotherapeut daarna gericht met het kind
oefenen om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren of adviezen geven voor in
de klas aan de leerkracht.
Ook kunnen wij altijd een keer meekijken in andere klassen wanneer het bijvoorbeeld
onduidelijk is of ergotherapie een meerwaarde zou kunnen zijn. Wanneer er een
groepsvraag is vanuit de leerkracht is er een mogelijkheid om aan te sluiten in de groep voor
een observatie van waaruit wij adviezen kunnen geven.
Vergoeding:
Voor ergotherapie wordt 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Vanuit
de aanvullende verzekering vergoeden sommige zorgverzekeraars nog extra uren. Een

verwijzing is alleen nodig bij ze zorgverzekeringen CZ, Ohra en Delta Lloyd. Van de andere
zorgverzekeringen mogen we op Direct Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE) behandelen.
Contact:
Wanneer er vragen zijn dan kan er altijd contact met ons worden opgenomen telefonisch of
via de mail, www.doorergotherapie.nl of Dorien Kikkert 0651460624
Groet,
Team Door Ergotherapie

Leergeld hebben? Kijk voor meer informatie op www. leergeldhaarlemzandvoort.nl

