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Beste ouders, 
 
Allereerst hartelijk dank voor jullie inzet om het online onderwijs zo goed 
mogelijk te begeleiden. Het is niet eenvoudig om naast werk, Engelse 
thuisscholing en alle andere zaken die het momenteel zo’n lastige situatie maken 
voor iedereen. Het is al ruim twee maanden geleden dat we elkaar bij St Ebbes 
gezien hebben, het zijn nog steeds rare tijden! Gelukkig kunnen we deze 
nieuwsbrief beginnen met een positief bericht. Op zaterdag 13 maart starten we 
weer met de klassikale lessen! 
 
Overgang naar fysieke lessen 
De Engelse scholen mogen op 8 maart weer van start gaan en onze eerste les zal 

weer plaatsvinden op school op zaterdag 13 maart. Tijdens het opstarten van de 

lessen na de vorige lockdown hebben wij een aantal maatregelen ingesteld om 

aan de overheidsvoorschriften te voldoen en zorg te dragen voor een ieders 

veiligheid en gezondheid. Deze maatregelen zijn ook nu weer van toepassing. 

 

Ter herinnering de belangrijkste maatregelen: 
 

N.a.v. het Protocol nog even enkele praktische zaken voor zaterdag 13 maart; 
- De leerkrachten vragen de ouders om hun kinderen voor te bereiden voor 
zaterdag. 
- De ouders moeten om 9.25 uur aanwezig zijn, maar wachten in hun auto of op 
gepaste afstand bij het hek. Zij mogen het schoolgebouw niet in. 

• Meester Gerard gevolgd door Juf Claudia en Juf Marga ontvangen hun 
kinderen eerst in deze volgorde, via het linker zijhek. 

• Juf Hetty ontvangt haar kinderen om de beurt bij de voordeur, te 
beginnen met de kinderen die vooraan in de rij staan opgesteld langs de 
fietsenhok zijde. 

• Mochten ouders te laat zijn, dan moeten de ouders van groep 1 en 2 juf 
Mirjam teksten via 07771-864260 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. 

 
Lesgeld 
Omdat de online lessen extra voorbereiding en aandacht vragen van de ouders, 
en omdat de school minder kosten maakt, is het lesgeld voor de periode dat er 
online les wordt gegeven met 25% verlaagd. De penningmeester zal een credit 
nota sturen met het totale kortingsbedrag en dit dienen jullie zelf in te houden 
op de laatste lesgeld betaling voor juni. Mocht je nog vragen of opmerkingen 
hebben, neem dan even contact op met onze penningmeesters Rita en Jeroen 
(penningmeester.droomtorens@gmail.com) We begrijpen dat er ouders zijn die 
wellicht een specifieke oplossing willen voor hun situatie, als dit van toepassing 
is, neem dan ook even contact op met Rita en Jeroen. 
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Ouderenquête 

Als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid ter waarborging en verbetering van het 

onderwijs houden wij een jaarlijkse enquête onder de ouders van de leerlingen 

van De Droomtorens. Deze enquête geeft jullie als ouders de gelegenheid om je 

mening te delen omtrent de school, het bestuur en leerkrachten en het onderwijs 

in het bijzonder.  

 

De resultaten zullen door het bestuur en leerkrachten nauwkeurig worden 

doorgenomen en vertaald worden in aanbevelingen en verbetering in het 

schoolplan voor het komend jaar. Verder delen wij deze resultaten ook met de 

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en de 

Onderwijsinspectie van het ministerie van Onderwijs in Nederland.  

 

Wij begrijpen dat menig ouder en leerling niet een volledig schooljaar heeft 

kunnen ervaren en er vele culturele activiteiten zijn uitgevallen als gevolg van 

COVID-19, echter hopen dat iedereen de tijd neemt om enquête in te vullen en 

ons van feedback te voorzien. Een mail volgt binnenkort en wij danken jullie 

alvast voor jullie medewerking. 

 
Afscheid 
We nemen in deze periode helaas ook afscheid van een aantal leerlingen, Nathan 
en Yasmine hebben besloten te stoppen met de lessen. Daarnaast heeft ook 
Ethan besloten te stoppen bij De Droomtorens.  
De familie Vermoote vertrekt naar Bonn, Duitsland voor een nieuw avontuur, 
daarmee nemen wij afscheid van hun kinderen. We wensen hen allemaal het 
allerbeste!  
 
We heten Sam welkom in groep 1 bij Juf Hetty. Sam is een aantal jaar geleden 
begonnen bij de Droomtorentjes en zien we graag beginnen bij De Droomtorens 
in groep 1. 
 
We zouden graag van gezinnen horen die van plan zijn deze zomer te vertrekken, 
of waarvan de kinderen na de zomer niet meer naar de Droomtorens komen. De 
leerkrachten kunnen hier rekening mee houden wanneer de klassenindeling 
wordt gemaakt.  
 
Verder is er plaats voor nieuwe leerlingen in alle groepen voor het schooljaar 
2021-2022. Mocht je nog families kennen die kinderen hebben die graag bij De 
Droomtorens willen starten, neem dan even contact op met onze secretaris 
Dorine Bax via email droomtorens@gmail.com  
 
Koningsdag 
Het duurt nog een maar de aangepaste viering van Koningsdag vindt plaats op 
zaterdag 24 april. De viering vindt plaats in de klas met de eigen groep en 
leerkracht. De lesdag zal iets later eindigen om 14:00 uur en de kinderen mogen 
zich kleden in de Nederlandse kleuren rood, wit, blauw of oranje of in de kleuren 
van België om zo een feestelijk tintje aan deze dag te geven. 
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Paasvakantie 
 
 
Tot slot 
 
Boekenruil voor volwassenen 
 
Ouder Bart Slob zou graag met ouders in contact komen die interesse hebben om 
een boekenruil op te zetten specifiek voor Nederlandstalige boeken voor 
volwassenen. Heb je interesse, neem dan even contact op met Bart Slob 
(b_slob@yahoo.com). Het idee is om boeken te ruilen op de school zodra de 
klassikale lessen weer begonnen zijn. 
 
Hartelijke groeten 
het bestuur van de Droomtorens 
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