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21 mei
22 mei
25 mei
30 mei
1 juni
5 juni

Pinksteren
Studiedag hele school
Olympische sportdag
Groep 7 en 8
Sportdag groep 3 en 4
mixmiddag
Start avond 4 daagse

Geachte ouders/ verzorgers,
Na een mooie meivakantie staat nu het pinksterweekende voor de deur. Op dinsdag 22 mei hebben
we een studiedag. Deze dag staat in het teken van het buitenspelen. Wij maken ons wel eens zorgen
over de manier waarop kinderen met elkaar spelen. We hebben de indruk dat de laatste jaren veel
kinderen vooral bezig zijn op hun tablet, telefoon en computer en eigenlijk te weinig met andere
kinderen spelen. Met de TSO zijn we gestart met het aanbieden van spelvormen onder leiding van
een TSO medewerker. Er melden zich per dag ongeveer 90 kinderen die graag willen meedoen. Als
leerkrachten willen we ook het spel promoten en daarom
volgen we dinsdag een aantal workshops.
Avond vierdaagse
Wanneer uw kind mee wil lopen met de school dan kunt u
zich opgeven bij de leerkracht tot 25 mei. Bij de aanmelding
betaalt u € 5 en u geeft op voor de hoeveelste keer uw kind
mee doet.
De avond vierdaagse is van 5 juni t/m 8 juni. U kunt
natuurlijk ook individueel mee doen, maar dan moet u de
aanmelding zelf regelen.
Opa en oma dag
Afgelopen woensdag zaten weer 80 grootouders klaar om
kennis te maken met de school van hun kleinkind. Het was
weer een geweldige ochtend!

Nieuws van de commissie leesbevordering
Wist u dat wetenschappelijk onderzoek telkens weer toont dat kinderen die meer lezen zich
beter ontwikkelen op het gebied van taal? En taal staat aan de basis van alle kennisopname.
Zoals u recentelijk op het journaal heeft kunnen zien en in de kranten heeft kunnen lezen
gaat de leesvaardigheid van kinderen in Nederland de afgelopen jaren achteruit. Dit komt
omdat kinderen gewoonweg minder tijd nemen en krijgen om een leuk boek te lezen. En
minder uitgedaagd worden er eentje te vinden.
Wat is hier de oorzaak van en wat kunnen jullie en wij daaraan doen?
Wij als school onderstrepen het belang van leesbevordering en literatuureducatie. We laten
het structureel terugkomen in ons weekprogramma en zorgen ervoor dat de
schoolbibliotheek up to date blijft. Ook organiseren we geregeld boekenkringen. Vraag uw
zoon of dochter er maar eens naar!
Maar u kunt ook iets doen! Allereerst de tijd nemen samen met uw kind te lezen. Voorlezen
is voor alle leeftijden. Kinderen genieten met volle teugen van een spannend verhaal. En
vergeet u ook niet dat het behalve zeer belangrijk is, u gelijk ook waardevolle tijd met uw
kind doorbrengt. Laat uw kind u ook eens voorlezen uit een zelf uitgekozen boek. En zorg
ervoor dat u het goede voorbeeld geeft en u ter ontspanning een boek ziet pakken.
Ook is het van belang met uw kind een bezoekje te brengen aan de bibliotheek. Het
lidmaatschap is immers voor kinderen tot 18 jaar gratis!
Iemand die vaak fictie leest, heeft daar profijt van in zijn sociale leven. Het inleven in de
verhaalpersonages helpt ons om ons in te leven in mensen in het dagelijks leven.
Ook zullen wij u van de commissie leesbevordering via deze weg op de hoogte houden van
de nieuwste boektitels om u te inspireren.
Hartelijke groeten,
Commissie leesbevordering
Ingrid, Monique, Kelly & Constance
Jantje Beton
De kinderen hebben op 16 mei een boekje met 10 loten mee naar huis gekregen. Zij krijgen twee
weken de tijd om deze te verkopen. Kleuters doen niet mee en de groepen 3 hebben een half
boekje gekregen. De helft van de opbrengst is voor de school. We willen daar speelmateriaal voor
buiten en binnen voor kopen.
Oorlogsgeheimen
De kinderen van groep 8 hebben de afgelopen tijd een
werkstuk gemaakt over de Tweede Wereldoorlog. Maandag
zijn ze naar de Luifel in Heemstede geweest waar het
toneelstuk Oorlogsgeheimen werd opgevoerd. Het was een
zeer indrukwekkende voorstelling.
Fietsexamen
De kinderen van groep 7 hebben meegedaan aan het
theoretische en praktische fietsexamen. Ze zijn allemaal geslaagd!

OVERBLIJFOUDERS GEVRAAGD!
De Dreefschool is op zoek naar extra overblijfouders. Heeft u tijd en lijkt het u leuk om de kinderen
die overblijven mee te begeleiden van 12.15 – 13.00 uur tijdens de speelpauze?
Neemt u dan voor extra info en aanmelding contact op met coördinator Marco Hos van BSO De
Geelwitjes
Tel:06-10387737 of mail naar info@geelwitjes.nl
Kleuters naar het Frans Hals Museum

Deze week zijn de kleuters naar het Frans Hals Museum geweest. In kleine groepjes en met veel
hulpouders hebben zij genoten van het poppenhuis en de schilderijen.
Koningsspelen
Elk jaar zijn wij te gast bij tennisvereniging Overhout. Zij schotelen ons elke keer weer een fantastisch
programma voor. We mogen dus wel een beetje reclame voor ze maken:
TS Overhoudt in samenwerking met BASIC-tennis heeft voor de kinderen een aanbieding. Vier keer
een korte tenniscursus op woensdag 6, 13,20 en 27 juni van 16.00 tot 17.00 uur voor een bedrag van
€ 25. Aanmelden via info@basic-tennis.nl
Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken

