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12 oktober
17 oktober
18 oktober
20 oktober
29 oktober
30 oktober

boekenmarkt
schoolpanel
NIO groep 8
Start herfstvakantie
Studiedag hele school
Voorlichtingsavond gr. 8

Beste ouders/ verzorgers,
Elke dag heeft onze TSO een activiteit met
kinderen die het leuk vinden om samen met
anderen een spel te spelen. Van balspelen tot
touwtrekken, elke dag weer wat anders.
Vandaag is het ook de “Dag van de leraar”. De ouderraad heeft ons een heerlijke lunch aangeboden.
Namens mijn collega’s wil ik u daar hartelijk voor bedanken.
Uitnodiging Rots en Water ouder workshop voor de groepen 3, 4 en 5
Zoals u wellicht weet is de Dreefschool een Rots en Waterschool, wat betekent dat er veel aandacht
is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. We doen dat volgens de methode Rots en
Water. Misschien heeft u er wel eens van gehoord, maar hoe leuk zou het zijn als u ook echt wist wat
een Rots en Water les inhoudt en welke doelen we er mee nastreven? Het allerleukste: U kunt de
spelletjes met uw kind meespelen en makkelijker contact maken in "Rots en Water taal" met uw
kind!
Daarom starten we dit schooljaar met een Rots en Water ouder workshop op school! Na drie
succesvolle ochtenden met 55 ouders van de groepen 1-2, organiseren we de workshop nu voor de
ouders van de groepen 3, 4 en 5.
ouders groepen 3a en 3b*
locatie speelzaal Kleine Hout
ouders groepen 4a en 4b*
locatie speelzaal DREEF
ouders groepen 5a, 5b en 5c*
locatie speelzaal Kleine Hout

10 oktober 2018
8.30-9.15 uur
31 0oktober 2018
8.30 – 9.15 uur
17 oktober 2018
8.30-9.15 uur

*Ouders van kinderen uit andere groepen worden op een andere datum uitgenodigd.
Opgeven kan via Schoudercom, tot bij de workshop!
BOEKENMARKT

GEZOCHT : BOEKEN!
Vrijdag 12 oktober 2018

BOEKENMARKT
Heeft u thuis boeken die niet meer gelezen worden?
Lever ze dan in op school voor onze boekenmarkt!
De leerkracht van uw kind neemt de boeken graag in ontvangst.

Prentenboeken, kinderboeken, boeken voor volwassenen, stripboeken, alle
boeken zijn welkom!
Locatie Dreef : speellokaal 1e verdieping
Locatie KH : speellokaal begane grond
Overdag gaan de leerlingen met
de groep naar de boekenmarkt
en kunnen ze boeken kopen.
Geef uw kind die dag max.
€2,50 mee om boeken te kopen.
Voor ouders is de boekenmarkt
open van 12.00-13.00 uur en
van 15.00-16.00 uur
De opbrengst is bestemd voor
de schoolbibliotheek.
Namens de collega’s wens ik u een
fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

RUIG uitje Dreefschool groep 2
Di 2 oktober 2018 - Wat dreigde in het water te vallen werd een fantastische ruige bedoeling! De
kinderen trokken zich niks aan van een buitje,
met een tomeloze energie en blije energieke
koppies kon het wat mij betreft nu al niet stuk!
Het werd een ochtend met alle aspecten die
het lekker RUIG maakten. De trainers van RUIG
en onze vrienden van de Ninja Academie
stonden om 09 uur te trappelen om de 70
kinderen mee te nemen op een wild avontuur!
Zes groepen bedachten een originele yell,
oerkreet of hakka, en zo begon de dag, als een
groots avontuur in de prachtige duinen van het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Vanuit ons
basecamp ( ja we leken wel een échte

Scandinavische forestschool!) hoorde je overal in het mistige bos wolvengeluiden, tijgers en andere
oerkreten opdoemen. Wat hebben de kinderen zich uit kunnen leven. We hebben gestoeid, hutten
gebouwd, vuurdraken en monsters verslagen, gevochten tegen de elementen, de herfst in al zijn
pracht en praal gezien, kikkers gevangen, tientallen soorten paddenstoelen ontdekt en gingen als een
ninja koprollend het duin af! Ze hebben bovenal grenzen verlegd, hun vindingrijkheid en fantasie
aangeboord, samen de natuur en elementen getrotseerd en zijn wat levenslessen verder. We kregen
allemaal een dikke high five bij vertrek! Volgens mij hebben ze flink genoten. En goed geslapen erna,
of niet?? Van de trainers kreeg ik terug dat de DREEF school kindjes zo goed meededen, enthousiast
zijn en ook nog eens lief en geïnteresseerd! Dus onze grote
complimenten en dank aan Jan Vos, Juf Kelly en juf Marianne en
alle rijouders voor het mogelijk maken van deze geweldige
ervaring voor de kinderen. Liefs van Marieke , eigenaar van RUIG
en moeder van Calle uit 1/2E.
Groep 1 is natuurlijk ook buiten geweest. Zij hebben in de buurt
een heerlijke herfstwandeling gemaakt.

