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30 mei
5 juni
13 juni
20 juni
22 juni
29 juni
8 juli

Sportdag groep 3 en 4
Start avondvierdaagse
Sportdag 5 en 6
Studiedag groep 1 t/m 8
Oefenochtend groep 2

Geachte ouders/ verzorgers,
Afgelopen dinsdag hadden wij een studiedag over buitenspelen. De ochtend stond in het teken van
de theorie. We hebben heel veel geleerd over het kijken naar het spel van kinderen. Vaak lijkt het
goed te lopen maar als je beter kijkt zie je bijvoorbeeld steeds dezelfde kinderen aan de bal. We
hebben geleerd hoe we dit kunnen oplossen en
hoe we verschillende nieuwe spelletjes kunnen
aanleren en monitoren. We gaan ook nadenken
over de buitenspeeltijden en de hoeveelheid
kinderen die tegelijk buiten spelen. Deze week zijn
al verschillende klassen extra naar buiten gegaan
om te oefenen. Kortom, we gaan er voor zorgen
dat alle kinderen genoeg uitdagingen vinden
tijdens het buitenspelen.

Herhaalde 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).

Avond 4 daagse. Hulp nodig
De avondvierdaagse start op dinsdag 5 juni. U krijgt nog de verzamelplaats en de tijd van ons. Dit
evenement is geen schoolactiviteit, de verantwoordelijkheid ligt bij u. We proberen wel alle ouders
het zo makkelijk mogelijk te maken door een gezamenlijke inschrijving te organiseren en het is
natuurlijk ook gezellig om met elkaar te lopen. Tijdens de avond 4 daagse hebben de kinderen geen
Cito toetsen.
We zijn al een heel eind met de organisatie rond het uitdelen van limonade langs de route. Alleen de
woensdag nog…. Wie wil er woensdag voor de 5 en 10 km helpen met de drank en wie wil er helpen
met het uitdelen van de bloemen op vrijdagavond?
Opgeven via de app van Martijn: 0646404460 of directeur@dreefschool.nl

Communicatie
We hebben het tijdens de studiedag ook gehad over de communicatie tussen leerkracht en ouder.
Binnenkort maken we in de vergadering afspraken over hoe wij u voortaan gaan informeren over het
reilen en zeilen in de klas. We denken bijvoorbeeld aan een kort mailtje één keer in de week over
thema’s , excursies enz…

Olympische sportdag
Vandaag hebben de
kinderen van groep 7 en
8 meegedaan aan de
Olympische sportdag. Er
is de ene helft van de dag
toegang tot een
Olympisch dorp met heel
veel spelletjes voor de
kinderen van wel 30
verschillende scholen en
de andere helft van de dag gaan de kinderen sporten zoals klimmen,
roeien, tennissen, zwemmen, atletiek, voetballen enz..

Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken

