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24 september
25 september
26 september
27 september
3 oktober
5 oktober

Info avond groep 6
20.00 uur.
Info avond groep 1-2
19.30 uur
Infoavond groep 3
19.30 uur
Studiedag groep 1 t/m 4
Kinderen vrij
Start kinderboekenweek
Boekenmarkt
kinderpanel

Beste ouders/ verzorgers,
De speelplaats aan de overkant van de Dreef is gelukkig weer vrij gegeven. De
Gemeente heeft putten geslagen voor de afvoer van het hemelwater. Die putten kunnen ook open….
U begrijpt dat we de kinderen goed gaan instrueren.
Houtdagen
De groepen 7 hebben deze week weer meegedaan
met de Houtdagen. De gemeente regelt elk jaar op
een leuke manier excursies in en rond de
Haarlemmerhout. In vier groepen hebben de
kinderen les gehad van een zangpedagoge in de
Koepel en van Lodewijk Napoleon en zijn vrouw

Hortense over de geschiedenis van het Paviljoen
Welgelegen. Bij de beeldengroep van Hildebrand
hebben we gezocht naar meneer van der Hoogen.
Deze meneer deed erg uit de hoogte, vandaar. De
klas heeft geprobeerd om ook zo te kijken.

Kamp groep 8
Afgelopen
dinsdag zijn 55
kinderen
afgereisd naar
Nunspeet. Mijn
collega’s Ellis,
Saskia, Pieter, Kim
en Patty
verzorgen samen
met een aantal
ouders het
programma.
Eergisteren was
ondergetekende
samen met Kelly
en Nadia
aanwezig bij het
nachtspel. Het
was weer heerlijk om kinderen in een donker bos de stuipen op het lijf te jagen. De kinderen hebben
het geweldig gehad en gelukkig weer iedereen gezond terug. Ik wil de kampleiding bedanken voor
hun inzet
AVG
Denkt u aan de toestemming die u moet geven om beeldmateriaal van uw kind te mogen publiceren
in de Weekbrief enz..? Er zijn gemiddeld drie ouders per klas die gereageerd hebben, waarvoor dank.
Ik zou graag de toesteming willen krijgen van liefst alle ouders, dat maakt het uitgeven van een
Weekbrief met foto’s wel zo makkelijk en leuker. Wanneer u niets invult komt u automatisch op de
lijst van de nee- stemmers.
Ga in de app of op uw computer naar “mijn gegevens”. U vindt hier een formulier met
toestemmingsvragen beeldmateriaal, her kost u twee minuten.
BOEKENMARKT
De Kinderboekenweek die van 3 t/m 14 oktober plaats vindt, heeft dit jaar als thema Vriendschap.
Het motto is “Kom erbij!”
Uiteraard besteden wij hieraan uitgebreid aandacht op de Dreefschool. In de weekbrief van volgende
week volgt meer informatie over de invulling.
Het is wel belangrijk u alvast te informeren over de afsluiting van de KBW want daar hebben wij uw
hulp bij nodig!
Op vrijdag 12 oktober organiseren wij een boekenmarkt.
De kinderen kunnen dan een boek kopen. We willen dan ook graag een hoop boeken verzamelen.
Onze vraag is: zoek thuis in alle hoeken naar (kinder)boeken. Deze keer zijn ook volwassenen boeken
van harte welkom!
De kinderen krijgen tijdens schooltijd de
gelegenheid met hun juf of meester naar de boekenmarkt te gaan. Hiervoor mogen ze een bedrag
van maximaal €2,50 mee naar school nemen.
Voor de ouders is de boekenmarkt geopend tussen 12:00-12:30 en tussen 15:00-15:30.
(Op de Kleine Houtweg resp. 10 min eerder)
We willen u vragen de boeken thuis te prijzen met een bedrag van €0,50 of €1,-.

De opbrengst gaat naar de schoolbibliotheek waarvoor iedere groep een boek mag kiezen.
De boeken kunnen vanaf nu bij de leerkracht van uw kind worden ingeleverd.
Bij voorbaat willen wij u hartelijk bedanken voor uw vriendelijke medewerking!
Hartelijke groeten van de Leescommissie
Informatieavond groep 1
Dinsdag 25 september is er een informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 1 en voor
ouders van leerlingen die dit schooljaar gaan starten op de Dreefschool.
De informatieavond wordt gehouden op de Kleine Houtweg.
Inloop: 19.15 uur
Aanvang: 19.30 uur
Sluiting: 20.30 uur

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

