
Nieuwsbrief Droomtorens oktober 2020  
  
Beste ouders,  
   
We zijn inmiddels alweer vier weken terug naar school en de opstart van de lessen is voorspoedig 
verlopen. Hartelijk dank aan jullie allen voor de ondersteuning hierbij. We hebben inmiddels ook een 
groot aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op school en nu alle proeflessen zijn afgerond 
zijn we verheugd te melden dat alle kinderen definitief naar De Droomtorens komen.  
 
Tot slot willen we iedereen er nog aan herinneren dat tijdens het brengen en afhalen vanaf deze 
week mondkapjes verplicht zijn en iedereen goed afstand houdt van elkaar.   
Een kleine logistieke aanpassing geldt vanaf zaterdag: alle kinderen van groep 4 en hoger wachten 
buiten het hek op de stoep en volgen de markering (witte lijnen) die 1.5 m afstand aangeven. De 
kinderen en 1 ouder van groep 1 tot en met 3 wachten bij de voordeur in een rij aan de zijde van de 
fietsenstalling. Dit geeft kinderen van de hogere groepen ruimte om naar hun klaslokaal te gaan als 
de leerkracht hen oproept. 
    
Van de leerkrachten  
   
We zijn blij de vele nieuwe leerlingen bij de Droomtorens te verwelkomen en dat iedereen zijn of 
haar plekje heeft gevonden in onze school. Onze primaire doelstelling is de kinderen de Nederlandse 
taal te leren en ze bekend te maken met alles van de Nederlandse en Vlaamse cultuur binnen de 
schooluren.   
Als ouder speel je belangrijke rol om dit voort te zetten buiten de school. We zouden het op prijs 
stellen dat de voertaal Nederlands is tijdens het brengen en halen van de kinderen en er niet direct 
in de Engelse taal gesproken wordt.   
  
Enkele ouders hebben gevraagd of er ondersteunend materiaal is om buiten de schooluren de taal 
verder te ontwikkelen. De leerkrachten ondersteunen dit door middel van het uitgeven van huiswerk 
opdrachten welke gezamenlijk met het kind door de ouder kunnen worden uitgevoerd.   
  
Verder is het belangrijk zoveel mogelijk Nederlands te spreken in de thuissituatie en Nederlandse 
boeken te lezen met de kinderen. Het huiswerk tezamen met het spreken en lezen van Nederlands 
zou voldoende moeten zijn voor een goede taalontwikkeling. Mocht jouw kind toch nog behoefte 
hebben aan meer materialen en ondersteuning dan standaard geboden wordt, neem dan even 
contact op met de betreffende leerkracht van de groep voor een maatwerk oplossing. Kijk verder 
nog eens op onze website: http://www.dedroomtorens.org.uk/oefenen/  
   
Van de penningmeester   
   
Met de laatste proefles achter de rug en het heugelijke nieuws dat alle kinderen die een proefles 
hebben gevolgd nu bij de Droomtorens gaan beginnen zullen we de komende weken de factuur voor 
het lesgeld opstellen en verzenden. Je hebt de mogelijkheid om vooraf ineens het volledige bedrag 
te betalen of indien gewenst in 10 maandelijks termijnen via een direct debit het lesgeld over te 
maken. Alle informatie voor de betaling tref je aan op de factuur en het begeleidend schrijven.   
Tot slot willen we je er nog op wijzen dat De Droomtorens een opzegtermijn van 2 maanden 
hanteert, mocht je onverhoopt gedurende het jaar de school verlaten. Voor vragen of opmerkingen, 
neem contact op met Rita en Jeroen via emailadres: penningmeester.droomtorens@gmail.com  
   
Page Break  
Vacature invalkracht onderwijsassistent  
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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 
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  
   
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   
   
Onze school heeft een eigen website www.dedroomtorens.org.uk welke is ontworpen en gelanceerd 
in 2015. Na 5 jaar goede dienst heeft het bestuur besloten de website eens goed onder de loep te 
nemen en te bepalen of een opfrisbeurt of wellicht een volledig nieuw ontwerp op zijn plaats is. Om 
dit te bewerkstelligen willen we graag een kleine projectgroep samenstellen die samenwerken aan 
de totstandkoming van de nieuwe website in januari 2021. We beginnen met het opstellen van het 
website design document en verzorgen de ontwikkeling en lancering van de site. Tevens zorgen we 
ervoor dat het onderhoud van de site naar de toekomst een plek krijgt bij een vrijwilliger binnen de 
school. We zijn op zoek naar ouders die kennis/ervaring hebben met het ontwerpen van een website 
maar ook ouders die willen helpen bij het schrijven van de inhoud in het Nederlands en Engels. 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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Page Break  
Verder  
   
- Een ouder van De Droomtorentjes, Christophe De Belder zou graag in contact komen met ouders 
uit de omgeving van Windsor om elkaar te ontmoeten (met in achtneming van de geldende COVID19 
richtlijnen). Indien je interesse hebt kun je contact opnemen met Christophe De Belder via 
c.debelder@gmail.com of contact opnemen via Facebook waar je Christophe ook kunt vinden.  
   
Tot slot  
   
Xxxx  
Xxxx  
   
   
  
  
  
Tot zaterdag!  
  
Het bestuur van de Droomtorens 
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