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Ma 29 oktober
30 oktober
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Schoolpanel klassenouders
NIO groep 8
herfstvakantie
Studiedag hele school
Voorlichtingsavond gr. 8
Schaatsen groep 8

Beste ouders/ verzorgers,
We hebben vandaag de Kinderboekenweek weer afgesloten met een boekenmarkt die we om het
jaar organiseren. Er zijn weer veel boeken verkocht die een plaats hebben gekregen in een nieuw
gezin. Ik zag veel kinderen trots met hun aankopen naar buiten komen. De kleuters werden geholpen
door de kinderen van groep 7 en 8. Voordat zij een boek
kochten werden ze eerst door hen voorgelezen. Het zag
er weer geweldig uit.

Klassenouders
Ik nodig graag alle klassenouders uit op woensdag 17 oktober op de Kleine Houtweg om 11.00 uur
voor een eerste vergadering.
We gaan het dan hebben over de rol van de klassenouder en de mogelijkheid om binnen
Schoudercom vragenlijsten uit te zetten voor bijvoorbeeld het regelen van vervoer.

Rots en Water
De weerbaarheidstraining die wij op de Dreefschool
hanteren heet Rots en Water. U kunt in de
schoolgids en op de website van Rots en Water veel
informatie vinden over de inhoud van de lessen.
Acht jaar lang krijgen alle kinderen elk jaar weer
een training. Dit jaar is juf Nadia begonnen met het
geven van lessen aan ouders zodat zij thuis de ervaringen van hun kinderen een vervolg kunnen
geven. Er hebben al heel wat ouders gereageerd en het leuke is dat de ouders in het begin net zo
afwachtend reageren als de kinderen. In de vorige Weekbrief staat een overzicht
van de geplande lessen.
Enorm bedankt, Hazeltje!
Op woensdag 3 oktober jl. is de Kinderboekenweek gestart! De echte “Hazel”
(van de NSO ’t Hazeltje die bij ons in school gehuisvest zijn) verraste ons in de
klas met een prachtig cadeau; Voor iedere klas een boek om zelf te lezen, voor te
lezen en daarna voor de schoolbibliotheek! Enorm bedankt, Hazeltje! We zijn er super blij mee…
Ook zijn de winnaars van de Gouden Griffel en de Gouden Penseel inmiddels bekend;
De gouden griffel is gewonnen door Annet Schaap met haar boek “Lampje”. Een prachtig boek dat u
niet mag missen!
De gouden penseel werd gewonnen door Ludwig Volbeda voor zijn illustraties in het boek
Fabeldieren van Floortje Zwigtman. Ook zeer de moeite waard…

Ontruimingsoefening
We hebben de afgelopen week weer een brandoefening georganiseerd. Zo’n twee keer per jaar
laten we om 10.00 uur het brandalarm afgaan en controleren we of we binnen de gestelde tijd van
4 minuten allemaal buiten op straat staan. Ook dit jaar ging het weer helemaal goed!
Namens de collega’s wens ik iedereen een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

