
Nieuwsbrief NTC-school De Droomtorens november 2020  
  
Beste ouders,  
   
Het blijven onstuimige tijden en de aankonding van een nieuwe lockdown komt dan ook niet 
onverwacht. Gelukkig heeft dit voor de scholen vooralsnog geen gevolgen en kunnen met de 
bestaande maatregelen de lessen blijven verzorgen bij De Droomtorens. We houden de 
ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en mochten er aanpassingen nodig zijn aan de wijze waarop 
de lessen worden geven dan zullen we jullie hier zo snel mogelijk over informeren.  
 
Tot slot willen we alle ouders bedanken voor het opvolgen van de logistieke aanpassingen tijdens 

het afzetten en ophalen van de kinderen.  

    
Van de leerkrachten  
  
Geboren op 29 oktober Sarah Josephine Elizabeth Huisman dochter van Juf Sanne en haar man Gert 
Jan Huisman. Dochter Sarah en Juf Sanne zijn beiden gezond en wel. We kijken er naar uit Juf Sanne 
en Sarah gauw te ontmoeten. 
 
Het Sinterklaasfeest wordt dit jaar op een iets andere wijze gevierd dan gebruikelijk alsgevolg van de 
COVID19 maatregelen die van toepassing zijn op scholen. De leerkrachten bespreken komende week 
hoe de viering eruit zal zien en zullen jullie in een extra nieuwsbrief informeren over de details. 
Om alvast wat in de stemming te komen kunnen de kinderen het Sinterklaas journaal volgen dat elke 
dag wordt uitgezonden.  De eerste uitzending is maandag 9 november tot en met de aankomst van 
Sinterklaas op 5 december om 17:00 uur GMT. De uitzending kan ook nadien nog online gekeken. 
Het journaal duurt 10 minuten.  Via deze links is het programma te bekijken: 
https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/ 
http://www.npostart.nl/het-sinterklaasjournaal/VPWON_1262922 
Het Sinterklaasjournaal sluit goed aan bij de invulling van het cultureel onderwijs en is ook weer een 
extra mogelijk de kinderen de Nederlandse taal te laten horen! 
   
Van de penningmeester   
   
De facturen voor het lesgeld voor het schooljaar 2020-2021 zijn inmiddels verzonden en vele ouders 

hebben reeds de betalingsinstructies opgevolgd. Mocht je dit nog niet gedaan hebben dan vragen 

we je dit z.s.m. te doen.  
Als NTC school zijn wij verbonden aan de stichting NOB (Nederlands onderwijs in het buitenland) en 

mede hierdoor hebben wij de mogelijkheid om een leerling gebonden subsidie aan te vragen welke 

door zowel de Nederlandse als Vlaamse regering wordt gefinancierd. Dit schooljaar zijn wij gestart 

met 43 registreerde leerlingen en hiervoor is inmiddels ook de subsidie aanvraag ingediend.  Voor 

vragen of opmerkingen, neem contact op met Rita en Jeroen via emailadres: 

penningmeester.droomtorens@gmail.com  

   
Page Break  
Vacature invalkracht onderwijsassistent (Herhaling vorige nieuwsbrief) 
   
Met het vertrek van juf Els naar Nederland en de invulling van het zwangerschapsverlof van juf 
Sanne door onze vaste invalkracht juf Claudia zijn wij op zoek naar een invalkracht 
onderwijsassistent. Als onderwijsassistent help je de leerkracht bij het verzorgen van de lessen op de 
zaterdagochtend en indien nodig vervul je de rol van leerkracht tijdens afwezigheid van de vaste 
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leerkracht. De geschikte kandidaat heeft bij voorkeur een opleiding/achtergrond/ervaring in het 
onderwijs maar dit is niet een vereiste. Enthousiasme en de passie om jonge kinderen te helpen bij 
het ontwikkelen van de Nederlandse taal zijn het belangrijkste. Mocht je interesse hebben of meer 
informatie willen hebben over deze functie, neem dan even contact op met onze hoofdleerkracht  
Marga Lijzenga (Marga.Lijzenga@Lyzenga.plus.com).    
  
Vacature bestuurslid Evenementen  (Herhaling vorige nieuwsbrief) 
   
Het bestuur van De Droomtorens bestaat uit 6 bestuursfuncties waarvan er 5 ingevuld worden door 
ouders op een vrijwillige basis. De termijn van een bestuursfunctie is 3 jaar. Het vervullen van een 
bestuursfunctie is een goede manier om dichter betrokken te raken bij het besturen van een 
Nederlandse Taal – en Cultuurschool en is ook een mooie gelegenheid andere ouders beter te leren 
kennen. Per 1 maart 2021 zijn wij op zoek naar een ouder die de functie van bestuurslid 
Evenementen wil invullen. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van 
de volgende evenementen die jaarlijks plaatsvinden:  
   

• Opening van het schooljaar met de jaarlijkse BBQ begin september  

• Het Sinterklaasfeest voor kinderen van De Droomtorens en externe bezoekers begin 
december  

• De kerstlunch voor de kinderen van De Droomtorens  

• De viering van Koningsdag in april  

   
Alle evenementen krijgen de ondersteuning van de leerkrachten en vrijwilligers die zich per 
evenement kunnen aanmelden.  
   
Mocht je interesse hebben in deze functie en meer willen weten, neem dan even contact op met 
Danielle Taylor – te Vruchte via dtaylortevruchte@gmail.com of spreek haar aan op zaterdagochtend 
op school.  
   
Projectgroep website   
   
Het project voor de nieuwe website heeft vorm gekregen en een briefing document voor website 
ontwikkelaars is opgesteld. De volgende stap is een gedetailleerd project plan met alle activiteiten 
om tot de nieuwe website te komen die we nog steeds willen lanceren aan het begin van het nieuwe 
jaar. Het echte werk gaat nu van start en wij zijn daarom nog steeds opzoek naar hulp bij 
verschillende werkzaamheden. Vele handen maken licht werk!  
Heb je interesse om deel te nemen in deze projectgroep, stuur dan even een mailtje met enige 
achtergrondinformatie en op welke wijze je zou willen bijdragen naar de voorzitter van het bestuur: 
Arvid Straates (astraates@outlook.com)  
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 Amazon Smile Programma NTC De Droomtorens 
 
NTC school De Droomtorens neemt deel aan het charity programma Amazon genaamd Amazon 
Smile. Onze school heeft nu de mogelijkheid om donaties van Amazon te ontvangen voor iedere 
aankoop die je doet via Amazon. Indien je onze school wil ondersteunen via dit initiatief ga naar: 
https://smile.amazon.co.uk/ch/1158151-0, selecteer 'NTC school De Droomtorens' en volg de 
instructies. Wanneer je de volgende keer via Amazon gaat winkelen moet je via: 
https://smile.amazon.co.uk/ zo dat de donatie doorgaat. Als je aankopen doet via de Amazon app op 
je smartphone volg dan deze instructies: 
 

 
  
   
  
  
  
Tot zaterdag!  
  
Het bestuur van de Droomtorens 
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