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7 november
4x woensdag
9 november
12 november

19 november
28 november
5 december
20 december

Schaatsen groep 8
Staart mix middag
Week van de voorlopige
Adviesgesprekken groep 8
Start tevredenheidspeiling
Facultatieve 10 min. gesprekken
10 min. gesprekken groep 3
Sinterklaas
kerstviering

Beste ouders/ verzorgers,
Wij hopen dat u allemaal een fijne
herfstvakantie gehad heeft. Wij
zijn de week begonnen met een
Salomostudiedag. Zo’n 500
leerkrachten hebben verschillende
workshops bezocht waaronder ook
een cursus schermen. Wij kruisen
regelmatig figuurlijk de degens
met elkaar met als doel nog beter
onderwijs te geven. Het werd eens
tijd dit ook letterlijk te doen.

Tevredenheidspeiling
Wanneer u op vakantie geweest
bent wordt u waarschijnlijk bij thuiskomst gevraagd om allerlei waarderingen in te vullen. Voor de
accommodatie belangrijk, maar vaak zit je daar als consument niet op te wachten.
Op 12 november krijgt u toch van ons een formulier mee om aan te geven hoe u over de Dreefschool
denkt. Voor ons belangrijk, maar ik denk voor u ook. Wij willen graag weten waar we de komende
jaren onze focus op moeten richten. Er moet namelijk een nieuw schoolplan geschreven worden met
een nieuwe toekomstvisie. U kunt ons daarbij helpen met het geven van antwoorden op de gestelde
vragen. Wij hopen natuurlijk dat u postief tegen ons onderwijs aankijkt, dat zouden we enorm
waarderen maar er zijn natuurlijk altijd punten die voor verbetering vatbaar zijn. De uitslagen
worden vergeleken met andere scholen met ongeveer dezelfde populatie.

Ik heb gevraagd om een papieren versie die u voor 3 december kunt inleveren bij de leerkracht,
natuurlijk volledig anoniem. Op papier, omdat ik niet uw e-mail adres wil prijsgeven aan een extern
bureau. Ook de leerkrachten krijgen een vragenlijst en ook de kinderen van groep 5 t/m 8.
U wordt naar uw mening gevraagd één keer in de vier jaar, ik hoop dat u er de tijd voor wilt nemen.
U krijgt één vragenlijst per gezin. Wanneer u meerdere kinderen heeft dan moet u zich richten op uw
oudste kind, met hem/haar heeft u de langste Dreefschool ervaring.
Dit verzoek zal ik de komende week nog een keer herhalen herhalen zodat u goed voorbereid bent.

Albert Heijn.
Deze week zijn de groepen 1-2 op bezoek geweest bij de supermarkt in de buurt. Tijdens de
rondleiding zijn ze in het magazijn geweest en hebben de boodschappen van hun lijstje gekocht.
Natuurlijk mochten ze betalen met de pinpas van school. Nu weten ze precies hoe ze in hun
klassenhoek een supermarkt moeten inrichten.

De groepen 1-2 zijn deze week op bezoek geweest in de Albert Heijn. Tijdens de rondleiding
zijn we in het magazijn geweest en hebben we in groepjes de boodschappen van ons lijstje

Bezoek kunstfort
Groep 1-2C , 1-2B en 1-2 A zijn vandaag naar het kunstfort
bij Vijfhuizen geweest.
Het was een zeer geslaagde speurtocht en d.m.v. spelletjes
doen zijn de kinderen iets wijzer geworden over hoe men
vroeger in een fort leefde.
Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

