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20 juni
22juni
29 juni
6 juli
13 juli
3 juli
5 juli
6 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli

Studiedag, hele school vrij
Oefenochtend groep 2

Huidige groep 3 vrij
Musical groep 8A
Musical groep 8C
Musical groep 8B
Laatste dag groep 8
Picknick groep 1-2
Picknick groep 3-7
Iedereen om 12.00 uur vrij

Geachte ouders/ verzorgers,
We zijn de afgelopen weken druk bezig met het plannen van het volgend schooljaar. Vandaag vindt u
het volledige vakantierooster. Dit overzicht staat straks ook onder de documenten van Schoudercom.
De formatie met de klassenindeling laat nog even op zich wachten. We hebben van het rijk geld
gekegen om de werkdruk te verlagen. Deze bijdrage moet weer een plaats krijgen in de formatie. Wij
gaan de werkdruk verlagen door extra inzet van een remadial teacher, de aanschaf van chromebooks
voor elk kind in de bovenbouw, een gymleerkracht voor de kleuters en de inzet van een
eventmanager. Over die computers valt nog een hele hoop te vertellen. Ik kom daar op een later
tijdstip nog op terug. Ik het kort komt het er op neer dat wij in ieder geval niet willen dat kinderen
langer achter een compter zitten dan noodzakelijk. Het gaat om de efficientie. Met drie chromebooks
per klas moet bij een bepaalde activiteit de hele dag door deze apparaten doorgegeven worden. Zo
ben je uren bezig. In één groep zijn we bezig met een pilot waar alle kinderen beschikken over een
chromebook en daar was dezefde activiteit in 15 minuten klaar. Binnenkort leg ik u uit hoe het
meerjarenplan eruit ziet.
Toekomst
Dit schooljaar nemen drie groepen 8 afscheid. We gaan komend schooljaar weer starten met twee
groepen drie en krijgen daardoor een klas minder op school. Dat doen we bewust omdat we willen
gaan werken met minder groepen maar ook met minder grote klassen. We willen heel graag
verbeteringen aanbrengen in ons onderwijs , maar vaak komen die niet voldoende van de grond
door het gebrek aan ruimte in onze gebouwen. De afgelopen jaren hebben we heel veel kinderen
opgevangen die o.a. uit Amsterdam kwamen. Tegenwoordig hebben we een nieuw plaatsingsbeleid
van de gemeente. Daarin geef je vooraf aan hoeveel plaatsen je beschikbaar hebt. Je kunt op deze
manier de leerlingenstroom veel beter in de hand houden zonder het vervelende gevoel dat je
nieuwe ouders te kort doet.

Wenochtend nieuwe groep 3
Op vrijdag 13 juli gaan de nieuwe groepen 3 wennen bij hun nieuwe leerkracht, dit doen we elk jaar.
De kinderen van de huidige groepen 3 zijn deze dag vrij.
Blog
We vinden het belangrijk dat u weet wat er zoal in een klas gebeurt. Met welk thema de kinderen
bezig zijn, welke excursies op de planning staan, hoe het staat met het huiswerk enz..
We willen u om de week een klassenblog sturen. U kunt het resultaat straks terug vinden op
Schoudercom.
Vakantierooster 2018 – 2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Za 20-10-2018 t/m zo 28-10-2018
Za 22-12-2018 t/m zo 06-01-2019
Za 16-02-2019 t/m zo 24-02-2019
Za 20-04-2019 t/m ma 22-04-2019
Di 23-04-2019 t/m zo 05-05-2019
Do 30-05-2019 t/m vr 31-05-2019
Ma 10-06-2019
Za 13-07-2019 t/m zo 25-08-2019

Studiedagen :
Donderdag 27-09-2018
Maandag 29-10-2018
Vrijdag 21 -12-2018
Dinsdag 05-02-2019
Vrijdag 15-02-2019
Vrijdag 19-04-2019
Dinsdag 11-06-2019
Woensdag 12-06-2019
Vrijdag 12-07-2019

Groep 1 t/m 4
Groep 1 t/m 8 aan de herfstvakantie
Iedereen 12.00 uur vrij
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8 aan de voorjaarsvakantie
Groep 1 t/m 8 aan de meivakantie
Groep 1 t/m 8 aan Pinksteren
Groep 1 t/m 8 aan Pinksteren
Iedereen 12.00 uur vrij

Buiten les in zelfverdediging
Deze week was de Rots en Water les niet in de gymzaal, maar
buiten op ons schoolplein.
De groepen 7 zijn de afgelopen weken bezig met het onderdeel
zelfverdediging en leren de basistechnieken van weringen,
stoten en trappen. Om sterker te worden voor jezelf en de
ander is het prettig als je tegen een stootje kan, ook letterlijk.
Daarnaast helpt zelfverdediging bij het ontwikkelen van meer
zelfvertrouwen; de kinderen ervaren dat ze sterker zijn dan ze
dachten als ze
gecontroleerd
stoten op het
stootkussen.
Belangrijk is wel dat
de kinderen weten
dat het stoten pas
een laatste

redmiddel is indien er reëel gevaar dreigt. We leren de volgende stappen aan:
1. Stop zeggen en benoemen wat je wel wilt.
2. Tweede keer stop zeggen (lichaamstaal zegt ook stop)
3. Hulp halen of sterk weglopen (schouders en kin rechtop)
4. Zelfverdedigen (rustig vanuit de basis en gecontroleerd) -alleen in noodsituaties.
Het is goed om deze regels als ouder met je kind door te nemen, zodat de kinderen echt het verschil
tussen vechten en verdedigen weten en bovendien leert inschatten wanneer het nodig hebt. In de
meeste gevallen zal het in de klas/op school niet nodig zijn.
MR verkiezingen
Aan het eind van dit schooljaar vertrekt Benno de Boer uit de medezeggenschapsraad. Zijn termijn
van 3 jaar zit er alweer op. Er komt dus een plaats vrij in de MR. Inmiddels hebben drie ouders zich
aangemeld als kandidaat. U krijgt via Schoudercom een uitnodiging waarin u een stem kan
uitbrengen op één van onderstaande kandidaten. Beide ouders mogen een stem uitbrengen. Dit kan
alleen als u beiden gekoppeld bent aan Schoudercom. U kunt stemmen tot maandag 25 juni.

Beste ouders,
Mijn naam is Patrizio Salvadori, ik ben 35 jaar, rechter in opleiding bij de rechtbank Den Haag en ik
ben de vader van Gianluca (6a) en Matteo (2e).
In mijn vorige werk heb ik enige tijd de ondernemingsraad mogen voorzitten en van daaruit weet ik
hoe belangrijk medezeggenschap is binnen een organisatie. In dit geval zorgt het ervoor dat ook
ouders een stem hebben in de besluitvorming die hun kinderen aangaat en dat beleid en besluiten
binnen de school breed kunnen worden gedragen. De Dreefschool is een fijne school en graag help ik
mee om dat samen ook zo houden. Een verkiezingspraatje is niet compleet zonder slogan, dus
Dreefschool blij, stem op mij!

Ik ben Ilse Henkens, de moeder van Silke (3A),
Evie (1/2C) en Teijn (nog niet op school). Ik wil me
graag, door lidmaatschap van de MR, inzetten
voor een school waar ieder kind zich prettig voelt.
In het dagelijks leven werk ik als relatiemanager
in de financiële sector. De passie en de interesse
voor onderwijs is mij thuis met de paplepel
ingegoten door twee ouders die hun hele leven in
het onderwijs werkzaam zijn geweest. Mijn ideaal is een school waar ieder kind zich veilig en
gewaardeerd voelt, waar aandacht is voor de individuele kwaliteiten van kinderen en waar
leerkrachten les kunnen geven met liefde voor het vak. Dit ideaal wil ik graag met veel enthousiasme
meehelpen vormgeven.
"Dag allemaal,
Met mijn oudste dochter Malou op dit moment bij Nadia en Kelly in groep 1E, en mijn jongste Jules
ingeschreven voor '19-'20 leek het me een mooi moment om me te kandideren voor de MR. Ik
waardeer de Dreefschool tot nu toe zeer: om de hoge inzet en de kwaliteit van het team, en om de
decennia aan ervaring, geschiedenis en verhalen die je aan alles proeft.
Bestuurservaring deed ik op in meerdere stichtingen: geen grote instituten met een ernstig
maatschappelijk belang, maar kleine groepjes die snel iets neer wilden zetten. Het broodfonds
' Breadfriends' voor zzp'ers richtte ik zelf op, en ook bouwde ik zelf de theatergroep Winterjong op,
waarmee we diverse tournees opzetten.
Wat ik kan bijdragen? Ik ben copywriter met tien jaar ervaring. Ik kan complexe onderwerpen snel
analyseren en helder overbrengen, wat de communicatie met jullie, de achterban van de MR, ten
goede komt. Ik zou het leuk vinden om de komende jaren ons belang en dat van onze kinderen te
vertegenwoordigen in de MR. Hartelijke groeten!"
Boris de Jong
Geslaagd
Die mevrouw in het midden van de foto is juf
Veerle. Zij heeft het grootste deel van het jaar
stage gelopen in groep 8A bij juf Ellis en is de
afgelopen week geslaagd voor haar examen en
nu dus officieel leerkracht. Wij zijn heel trots op
haar. Gefeliciteerd.

Dringende oproep: Overblijfouders gezocht
Voor het nieuwe schooljaar zijn we dringend op
zoek naar nieuwe overblijfouders!!
Voor het overblijven staat een vergoeding van €
8,15 per keer voor de keren dat je overblijft is de tussenschoolse opvang gratis voor uw kind. De
overblijftijd is van 12.00 tot 13.00 / 11:45-12:30 uur op maandag t/m vrijdag (uitgezonderd
woensdag). Samen met andere ouders en pedagogisch medewerkers van BSO De Geelwitjes houdt u
toezicht op de kinderen die overblijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco
Hos. U kunt zich aanmelden bij: Tel 023-5515702, Whatsapp mag ook of mailto:info@geelwitjes.nl
Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken

