Nieuwsbrief Droomtorens september 2020
Beste ouders,
We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad. Een nieuw schooljaar staat
voor de deur en de leerkrachten kijken ernaar uit de kinderen weer te zien. Afgelopen
schooljaar hebben we afscheid genomen van een aantal leerlingen, maar gelukkig hopen we
in de komende weken ook weer veel nieuwe ouders te verwelkomen!
Groepsindeling
De groepsindeling voor het schooljaar 2020/2021 is als volgt:
Groep 1 en 2: juf Hetty (met hulp van juf Els (5 september) en juf Mirjam (alle volgende
lessen)
Groep 3: juf Marga
Groep 4 en 5: juf Claudia
Groep 6, 7 en 8: meester Gerard
COVID-19
Helaas doet COVID-19 nog steeds de ronde aan het begin van het nieuwe schoojaar. Dit
betekent dat we het jaar starten met dezelfde maatregelen als waarmee we afgelopen
schooljaar geëindigd zijn:
- De ouders moeten om 9.25 uur aanwezig zijn, maar wachten op gepaste afstand in een rij
bij het hek of in hun auto. Ouders mogen het schoolgebouw niet in. We maken een
uitzondering voor ouders van kinderen die voor het eerst naar de Droomtorens komen, deze
mogen even mee naar binnen maar we vragen wel of deze ouders een mondkapje kunnen
dragen.
-Meester Gerard ontvangt eerst zijn kinderen om de beurt bij het zijhek, vervolgens juf
Claudia en juf Marga, en tot slot ontvangt juf Hetty haar kinderen bij de voordeurot slot
meester Gerard.
-Mochten ouders te laat zijn, dan moeten de ouders van groep 1 en 2 juf Els (5 september,
07787 963 920) of juf Mirjam (vanaf 12 september, 07771 864260) een bericht sturen en
lopen de oudere kinderen zelfstandig naar de buitendeur van hun lokaal.
-Alle kinderen zorgen zelf voor een fles water en een snack. Mocht de snack uit fruit
bestaan, dit graag schoongemaakt meegeven.
-Bijgevoegd is het toestemmingsformulier. We zouden alle ouders willen vragen dit
formulier ingevuld mee te nemen naar school op de eerste schooldag. Voor degenen die
geen printer hebben zullen er lege formulieren bij de poort zijn.
BBQ/Picknick 12 september
De Droomtorens volgt de COVID-19 richtlijnen in Engeland. Omdat evenementen op dit
moment niet toegestaan zijn betekent dit dat de BBQ/Picknick die op 12 september gepland
was helaas niet door kan gaan. We hopen dit in het voorjaar in te halen! Ook de
bijeenkomsten van de Droomtorentjes speelgroep kunnen voorlopig helaas niet doorgaan.
Nieuwe penningmeesters
De penningmeester van het bestuur, Gerton Lunter, is naar Nederland verhuisd. Rita
Hendricusdottir en Jeroen Bergmann hebben het stokje overgenomen en zullen op een nog

aan te kondigen oudervergadering officieel voorgedragen worden. Rita en Jeroen zijn te
bereiken op het nieuwe penningmeester emailadres:
penningmeester.droomtorens@gmail.com
Agenda en schoolgids
Aan de schoolgids voor komend schooljaar wordt nog gewerkt. Een voorlopige agenda is
bijgevoegd. De oudergesprekken in oktober gaan door (mogelijk online), de leerkrachten
nemen hierover nog contact op.
Verder
- Een oudere Nederlandse mevrouw in Summertown (Noord Oxford) met een bijzonder
levensverhaal vraagt of er Nederlanders zijn die haar willen ontmoeten en in het Nederlands
willen converseren. Laat weten als je dit zou willen, dan zal ik haar email doorsturen.
- Een studente uit Nederland heeft ons benaderd om een enquete over Nederlanders en
Brexit in te vullen, deze kan hier gevonden worden:
https://coviddlfjc9bplhz7h.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3R6UqmGpxLjilNP
Tot slot
Willen de leerkrachten alle ouders nog hartelijk bedanken voor hun inzet bij de online lessen
in het voorjaar van 2020! We hopen dat er snel betere tijden aanbreken waarin het virus
naar de achtergrond verdwijnt. Vooralsnog zijn we blij dat in ieder geval de lessen door
kunnen gaan, en we hopen dat de leerlingen weer met veel plezier naar school komen!
Tot zaterdag!
Het bestuur van de Droomtorens

