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Ma 29 oktober
30 oktober
7 november,
4 weken
9 november
12 november
19 november

Studiedag hele school
Voorlichtingsavond groep 8
Schaatsen groep 8
mixmiddag
Week van de voorlopige
Adviesgesprekken groep 8
Facultatieve 10-min gesprekken

Beste ouders/ verzorgers,
Afgelopen woensdag heb ik met 22 nieuwe en enthousiaste klassenouders gesproken over hun rol
binnen en buiten de klas. We hebben het gehad over de lief en leedpot, het gebruik van
Schoudercom en de groepsapp, de luizen, excursies enz. Zij functioneren als een belangrijke schakel
tussen de klas/leerkracht en de ouders. We vergaderen drie keer per jaar over wat er in de groepen
speelt en wat de school nog meer kan bijdragen aan een goed werk- en leefklimaat.
goochelen
De opa van Fé heeft speciaal voor klas ½ A
verschillende goocheltrucs laten zien.
Vroeger was hij eigenaar van Jan
Monnikendam , nu heeft zijn dochter het
overgenomen. Als er iemand kan goochelen
dan is hij het wel!

Makathon groep 8 2018
Vrijdag vijf oktober waren de Levelwerkers van groep acht weg van school voor een Makathon in de
3D makerzone.
Wat is een Makathon?
Een Makathon is een marathon om problemen op te lossen door dingen te maken.

Het thema voor ons was dit jaar dat er in de duinen grondwater naar boven kwam en Camping
Bakkum loopt onder water.
Hoe lang duurt het?
De makathon duurde officieel drie dagen, maar de we deden er één dag, dat valt mee!
onze oplossing...
PROJECT X !!
Project X was de oplossing van ons groepje. Het was een enorm drijvend vlot in de vorm een X.
Dat diende als een loopbrug. Daarnaast waren huisjes op palen zodat je hoog en droog zat.
Aan de uiteinden van de X waren allerlei activiteiten zoals: poldersporten (daar was het water dan
weer goed voor).En een wilgenbos waar je manden kan vlechten en in kan spelen.
Op het midden van het vlot is het toiletgebouw, dat duidelijk gemaakt werd door de enorme ge 3D
geprinte WC op het dak.
Het einde van de dag
Nadat we alles af hadden kwamen de pitches van alle groepjes die drie dagen aan hun project
hebben gewerkt.
Het ging super goed en we hebben de beste prijs voor de basisschool gekregen.
Noah en Yannick.
Bedankt OR!
We willen de OR, en daarmee alle ouders, heel hartelijk bedanken voor de mooie boeken die we
hebben gekregen! Alle klassen hebben een boeken top 10 gemaakt en het boek dat op nummer 1
geëindigd is van de Ouderraad cadeau
gekregen.
Verder willen we ook alle ouders
bedanken voor hun betrokkenheid
tijdens de Boekenmarkt. Er waren
práchtige boeken te koop en het heeft
een mooi bedrag opgeleverd, € 740,
waarmee we de schoolbibliotheek
kunnen aanvullen.
Onderstaand ziet u de winnaars van de
Gouden Dreefgriffel en de Gouden
Dreefpenseel! Zij hebben de
Tekenwedstrijd (groepen 1 t/m 4) en de
Schrijfwedstrijd (groepen 5 t/m 8)
gewonnen. Het thema was:
"Wat is een goede vriend?". De jury had
moeite een winnaar te kiezen bij zoveel
prachtige inzendingen maar waren
uiteindelijk unaniem; Luc uit groep 6C
en Noor uit groep 1/2E hebben goed
nagedacht over vriendschap;
Gefeliciteerd!
Tot slot willen wij van de leescommissie, jullie een hele fijne vakantie wensen. Enne..... Blijf vooral
veel (voor) lezen, óók in de vakantie! Ons motto is; eat-sleep-read-repeat!
Opa op bezoek in groep 6A
Afgelopen donderdag heeft de opa van Tika uit groep 6A een bezoek gebracht aan de Dreefschool.
Als afsluiting van de Aardrijkskunde lessen over de Watersnoodramp heeft hij de klas verteld over
zijn ervaringen.
Als 9-jarig jongetje heeft hij deze vreselijke ramp overleefd. Het was erg interessant en de kinderen
hebben er nog meer over geleerd. Opa Aart bedankt voor uw bezoek.

Groepen 4
Op vrijdag 19 oktober waren de groepen 4 uitgenodigd voor een sportieve ochtend bij Geel-Wit.
We hebben van 9:00-10:00 uur training gehad van
echte voetbaltrainers die de kinderen
basisvaardigheden hebben bijgebracht: het leren
lopen en kijken met de bal, dribbelen,
snelheidsspelletjes en we hebben afgesloten met
twee partijtjes. Het was een leuke ochtend, waarbij
het voor velen kennismaken met voetbal was en

voor anderen een sport die ze al beheersten.

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

