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Agenda
29 juni
6 juli
13 juli
3 juli
5 juli
6 juli
9 juli
18 juli
19 juli
20 juli

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

Geachte ouders/ verzorgers,
Nog een maand en dan begint de zomervakantie. In die maand zijn de oudste kleuters aan het
oefenen voor groep 3, zijn de kinderen van groep 8, na hun musical, bijna van de basisschool af en
hebben we op 9 juli nog een talentenshow. In de laatste week sluiten we op woensdag en donderdag
het schooljaar af met een picknick in het Park, tussen 12.00 en 13.00 uur. U krijgt daar nog een
uitnodiging voor.
Volgende week vrijdag hopen we de klassenindeling voor het komend schooljaar af te hebben . Op
Schoudercom vindt u het vakantierooster en eind volgende week ook het jaaroverzicht.
Oudergesprekken
Voor de groepen 1 t/m 7 hebben we in de laatste periode nog oudergesprekken gepland. Deze
gesprekken vinden plaats op initiatief van de leerkracht. Mocht het nu zo zijn dat u niet wordt
uitgenodigd maar dat een gesprek volgens u
noodzakenlijk is, dan kunt u altijd contact
opnemen met de leerkracht.
De Beker is Binnen!
Woensdag 20 juni won het Dreefschool team
uit groep 8 het Haarlems
Scholenhockeytoernooi! Met prachtig weer,
tijdens de studiedag, op het terrein van RoodWit.
Vijftien hockeyers was niet te veel voor een
achttal, want deze jongens en meiden
konden naadloos wisselen. De drie groepen 8

gaan goed met elkaar om, en op het veld was dat ook
weer zichtbaar: tijdelijke uitvallers vanwege Brugklas
introductiemiddagen werden aangevuld door
speelsters die nèt uit een ziektebed kwamen, of bij wie
de beugel zo strak was aangedraaid dat ze de bal maar
net konden zien. Knap hoor!
Gesteund door coaches Mariska en Makira, scheids
Hestia, spandoekenschilder Roos, en familie langs de
lijn versloeg de Dreefschool in de finale de Bos&Vaartschool. Een spannende ‘derby’!
Gefeliciteerd: Naiara, Liselotte, Juul, Marcus, Eva, Karlijn, Lilly, Meike, Thijs, Pieter, Frederique,
Nine, Lissa, Max en Kees.
Talentenshow
Maandagmiddag 9 juli a.s. is de Talentenjacht!
Deze middag staat gereserveerd voor onze talenten op allerlei gebied. Rond 13.00 uur starten op het
achterplein van de Kleine Houtweg de optredens. Elk optreden duurt maximaal 2 minuten, anders
redden we het niet. Ouders mogen natuurlijk komen kijken, zij staan tegen de muur of tegen de
schutting zodat de kinderen vrij zicht hebben.
Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan vos van Marken

