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Groep 5B
14 mei
16 mei
21 mei
22 mei
25 mei
30 mei

Eerste schooldag
Opa en oma dag groep 3
Pinksteren
Studiedag groep 1 t/m 8
Olympische sportdag groep 7+8
Sportdag groep 3 +4

Beste ouders/ verzorgers,
We hebben vandaag ons project “Nederland ‘afgesloten.
De kinderen hebben veel plezier beleefd aan dit mooie
thema. Vandaag hebben veel ouders een kijkje genomen in
de klassen.
We danken u voor uw belangstelling.
De Dreef
Vannacht heeft de Dreef haar definitieve kleur gekregen,
bruin asfalt. Na de meivakantie wordt dit asfalt nog een
keer verhit en brengen ze de straatprint in het wegdek,
zo lijkt het net of er klinkers liggen. Van 17 mei t/m 23
mei is daardoor de Dreef niet open vanaf het Houtplein
maar moet u weer gebruik maken van de gratis
parkeergarage. Er is dan ook geen tijdelijke kiss and ride
strook, daar is de weg inmiddels te smal voor geworden,
u moet dus de parkeergarage in. Wanneer alles klaar is
komt aan de ventweg tussen de bomen een nieuwe kiss
and ride strook .
Oproep van de MR:
Aan het eind van dit schooljaar vertrekken Dafne Sartorius en Benno de Boer uit de
medezeggenschapsraad. Hun termijn van 3 jaar zit er alweer op. Er komen dus twee plaatsen vrij in
de MR waaronder één plaats voor een ouder. Wie zou het leuk vinden om de komende 3 jaar mee te
praten en mee te denken met de directeur, het team en de andere ouders in de MR over het reilen
en zeilen van onze mooie school? Er wordt zo’n 6x per jaar vergaderd. De avonden waarop wordt
vergaderd worden in onderling overleg vastgesteld. Het lidmaatschap van de MR biedt de
mogelijkheid op een inhoudelijke manier betrokken te zijn bij de school van uw kind(eren) en geeft
een leuk kijkje in de keuken van het basisschoolonderwijs. Aanmelden kan door middel van het
sturen van een bericht aan de MR via Schoudercom of via de mail (mr@dreefschool.nl).

Afscheid
Lieve ouders en kinderen van de Dreefschool,
Met het aanbod van het krijgen van een baan op een school bij mij in de buurt ga ik helaas na de
meivakantie de Dreefschool verlaten.
Ik heb in de periode dat ik op de Dreefschool heb gewerkt, de school vrij goed leren kennen en hoop
ik mijn steentje te hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de kinderen. Als mensen mij vragen
wat de Dreef voor school is, dan zal mijn antwoord zijn dat het een fijne, warme school is. Een school
met een fijn team, met leuke kinderen en ouders en met een gebouw dat prachtig gelegen is.
Ik heb er in ieder geval een geweldige tijd gehad. Ik wil alle ouders en kinderen bedanken voor de
ontzettend fijne tijd die ik met jullie heb mogen meemaken.
Ik ga jullie zeker missen. Misschien zien we elkaar nog eens in de buurt!
Juf Donna
Wie Wat Bewaart, heeft wat in de Grote of St.-Bavokerk
De groepen 4 hebben een bezoek gebracht aan de Grote of St.-Bavokerk in Haarlem.
Tijdens deze rondleiding zijn we veel te weten gekomen over de bouw van deze kerk.
Rondleiders vertelden verhalen over de
geschiedenis en dieren in de kerk.
Daarna klommen we omhoog via een
middeleeuwse trap naar de trompetterzolder om
te ervaren hoe vroeger de wachters daar de hele
stad Haarlem bewaakten tegen vuur en vijand.
De rondleiding duurde ongeveer een uur.
Het was onwijs leerzaam en bijzonder.
Namens de collega’s wens ik u een gezellige
koningsdag en een mooie meivakantie.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

