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11 juni
13 juni
18 juni
20 juni
29 juni
3 juli
5 juli
6 juli
4 juli

toetsweek
Sportdag 5 en 6
toetsweek
Studiedag groep 1 t/m 8
Start 1e wenochtend groep 2
Afscheidsavond 8A
Afscheidsavond groep 8B
Afscheidsavond groep 8C
ouderpanel

Geachte ouders/ verzorgers,
De werkzaamheden rond de Dreef zijn afgerond. Op 13 juni gaan we de volgende fase in met
een informatieavond rond het Houtplein. Ook onze ventweg hoort bij dat plan. De taart was
van Dura Vermeer.
Kamperen
Ik vond het heel leuk om te horen dat een aantal enthousiaste vaders een vader/kind weekend
heeft georganiseerd op camping Vogelenzang. De kinderen wilden bijna niet meer naar huis.
Ik geloof dat er binnenkort meer klassen die kant op gaan!
Ons buitenlokaal
Het blijft maar mooi weer en dat is natuurlijk leuk als je vrij bent!
De afgelopen tijd kregen de kinderen regelmatig
de lessen buiten. We hebben de luxe dat we
werken in een schitterende omgeving, dus daar
maken we goed gebruik van.

Kleine Houtweg
Op de dependance zitten de groepen 8. Zij zijn druk bezig met
het oefenen van de eindmusical. Regelmatig gebruiken ze het
achterplein als danstheater en daar genieten de kleuters dan
weer heel erg van.

IJs
Wie jarig is trakteert. In dit geval 540 kinderen.

Avond 4 daagse
In het Ramplaankwartier wonen 7 collega’s van de
Dreefschool. Wij rukken massaal uit wanneer de
avondvierdaagse door ons “dorp” komt en begroeten onze
kinderen en ouders met applaus, want een
prestatie is het wel. Vanavond wachten we de
kinderen op in de Grote Houtstraat met een
bloem, de kinderen krijgen een welverdiende
medaille en kunnen morgen lekker uitslapen.
Mixmiddag
Vandaag hebben we met een groep een
speurtocht over de Grote markt gehouden en
een bezoek gebracht aan het archeologisch
museum.
Namens de collega’s wens ik
iedereen een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

