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16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
3 september

Schoonmaakavond groep 1-2
Laatste schooldag groep 8
Picknick groep 1-2
Picknick groep 3-7
12.00 uur start zomervakantie
Start schooljaar 2018/2019

Geachte ouders/ verzorgers,
Er zit bijna weer een schooljaar op. Nog één week en de kinderen kunnen genieten van een
welverdiende zomervakantie. Je merkt , net als voor de kerstvakantie, dat de kinderen moe zijn en
snel “aangebrand”. Het is ook een lang schooljaar, vanaf de meivakantie 10 weken achter elkaar. De
beloning ligt voor het oprapen en als er niet echt iets belangrijks gebeurt komende week, dan mogen
we deze 39e Weekbrief als de laatste beschouwen. Daarom wens ik u , namens het team van de
Dreefschool ,alvast een mooie zomervakantie.
Meenemen
Na de zomer nemen de kinderen van groep 3 t/m 8 zelf een aantal zaken mee:
-platte etui
-puntenslijper met opvangbakje
-prittstift (lijmstift)
-12 kleurpotloden in blikje/pakje
-12 stiften in pakje
-agenda vanaf groep 6
-puntenslijper met opvangbaklijmstift)
-12 Hulpkleurpotloden in blikje

Hulp
Groep 8 helpt hier groep 3 met het
invullen van een kennismakingsbrief aan
hun nieuwe juf. De groepen 8 hadden
vorige week al hun afscheidsavond en
mochten nog anderhalve week naar
school. Ze hebben veel geholpen in
andere klassen, veel schoongemaakt,
groep 8 A heeft zijn eigen Poldersport bij

elkaar verdiend, ze hebben
gezwommen in de Houtvaart en de
Molenplas, toernooitjes gespeeld in de
Hout. Kortom, ze hebben zich niet
verveeld en gaan zo op een leuke
manier afscheid nemen van de
basisschool.

Excursie
Het voordeel voor een school in
de stad is, dat veel kinderen een
vader of moeder hebben die in de
stad werkt. We zijn dit jaar veel op
pad geweest en we zijn vaak
uitgenodigd om winkels en
restaurants te bekijken.
Afgelopen dinsdag heeft de vader
van Evie uit groep 6, eigenaar van
Grand cafe Brinkmann aan de
Grote Markt sinds 1881, een
rondleiding gegeven door het restaurant en heeft hij verteld over de geschiedenis van het pand.Op
de foto zit de vader van Evie op de plaats waar heel lang de schrijver/ dichter Bilderdijk naar buiten
zat te turen en inspiratie opdeed voor zijn nieuwe werk.

Beste ouders, kinderen, leerkrachten,
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwerking in de vele jaren dat ik op de
Dreefschool werkzaam ben geweest als kinderfysiotherapeute. Na de zomervakantie zal ik niet
langer op school aanwezig zijn. School heeft ervoor gekozen om een nieuwe weg in te slaan en een
samenwerking aan te gaan met een ergotherapeute.
Natuurlijk blijven de kinderen van harte welkom bij ons in de praktijk op de Zuider Emmakade!
Inga Rocourt
Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken

