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7 november
4x woensdag
12 november

19 november
28 november
5 december
20 december

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

Beste ouders/ verzorgers,
In april 1919 werd de
oprichtingsvergadering van de
Dreefschool gehouden, terwijl in
september van hetzelfde jaar de
eerste kinderen de school binnen
stapten. De school is opgericht
door een bekende Haarlemmer,
Casper ten Boom. In de
Barteljorisstraat staat nog steeds
het Ten Boom museum, het oude
woonhuis van Casper en Corrie ten
Boom. Zij hebben gedurende de
Tweede Wereldoorlog heel veel
Joden onderdak verschaft. Elk
weekend zie je lange rijen met
voornamelijk Amerikanen voor de
ingang van het museum staan. Corrie is namelijk na haar gevangenschap geëmigreerd naar Amerika
waar ze een boek heeft geschreven. Ik schrijf dit omdat de school dus in september 2019 100 jaar
bestaat. We gaan het schooljaar 2019/2020 gebruiken om dit te vieren met veel activiteiten voor de
kinderen en natuurlijk een reünie.
Enquête
Uw oudste kind krijgt maandag een formulier mee met een envelop. We zouden het zeer waarderen
wanneer u de vragen beantwoord en dit formulier weer inlevert bij de klassenleerkracht. Een
enquête is pas geldig wanneer er voldoende respons is. Ik hoop stiekem op 70%.

Het is van belang dat u kijkt naar uw oudste kind, het kind met de meeste ervaringen op de
Dreefschool. Ik hoop dat uw mening gebaseerd is op ervaringen van de afgelopen maanden/jaren.
We zijn blij met verbeterpunten, we zijn ook blij met de zaken die volgens u goed gaan. Alvast
harelijk dank voor uw medewerking. U heeft twee weken de tijd om de envelop weer terug te
brengen. U krijgt ergens in januari de uitslag te zien, wij zijn benieuwd!
De klas die percentueel de meeste formulieren terug stuurt trakteer ik op taart.
Mix middag
Vandaag zijn de mix middagen weer begonnen.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 worden
groepsdoorbrekend ingedeeld. Zij kiezen een
onderwerp voor drie weken. Zo kunnen de
kinderen gaan boksen, gymmen, meedoen aan
expeditie Robinson, drama, buitenspelen,
fineart, dromenvangers maken enz…

Een onderdeel van de mix middag is Expeditie
Robinson, waar de beruchte eetproef niet kon
ontbreken. Iedereen deed mee, wat er ook lag
( o.a. olijf, witlof, roggebrood). We hebben
genoten!

Excursie
De kinderen van groep -2 d en e zijn vandaag naar het Kunstfort
in Vijfhuizen geweest. Ze hebben als echte soldaten de boel
verkend en diverse spelletjes gedaan rondom het fort.
Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

