
Nieuwsbrief mei 2021 (Verzenden 20 mei a.s.)

Beste ouders,

De zomer is onderweg, ondanks dat wij ons nog midden in het voorjaar
bevinden, hebben we al meerdere zonnige dagen met een langzaam oplopende
temperatuur gehad. Nu we langzaamaan de Covid restricties zien verminderen
en we weer meer activiteiten kunnen ondernemen buiten de deur begint het
overal weer te bruisen met nieuwe energie. Er zijn een hoop werkzaamheden
verricht en er staat veel op de agenda voor de komende maanden. Lees gauw
verder voor de details.

Van de leerkrachten
Een vriendelijk verzoek aan de ouders die gebruikmaken van de parkeerplaats
van de school. Wil je wachten met het verlaten van de parkeerplaats totdat alle
leerlingen en ouders te voet de parkeerplaats hebben verlaten? Om
veiligheidsredenen willen wij iedereen aan deze regel herinneren.

CITO Toetsen vanaf 12 juni
Vanaf zaterdag 12 juni zullen de leerkrachten de CITO toetsen afnemen. Dit is een
belangrijk meetpunt in de ontwikkeling van de kinderen. Het verzoek om alle
kinderen aanwezig te laten zijn vanaf 12 juni voor de daarop volgende 4 les
zaterdagen zodat iedereen getoetst kan worden.

Welkom terug Juf Sanne
Op zaterdag 12 juni verwelkomen we Juf Sanne weer terug op school na het
einde van haar zwangerschapsverlof. De klassenindeling blijft zoals deze nu is tot
het einde van het schooljaar en Sanne kijkt uit naar het weerzien met de
leerlingen van groep 4 & 5. Graag willen wij Juf Claudia en Juf Bregje hartelijk
bedanken voor het verzorgen van de lessen tijdens de afwezigheid van Juf Sanne.

Van het bestuur
Over de afgelopen 6 maanden zijn er een aantal projecten uitgevoerd die nu in de
afrondende fase zitten.

Allereerst is er een nieuwe website ontwikkeld met een externe webdesigner en
deze is nu online. De nieuwe website heeft een nieuw fris uiterlijk en is
makkelijker te navigeren en bevat alle informatie voor ouders en toekomstige
ouders om je goed te informeren over onze school. Neem eens een kijkje op
www.dedroomtorens.org.uk en laat ons je feedback weten via
webbeheer@dedroomtorens.org.uk. Mochten er ouders zijn die actief willen
worden bij het beheer van de website, laat dit gerust weten.

Verder hebben wij een digitaliserings stap gezet met het introduceren van
G-Suite for Education. Dit is een Google product dat bestuur en leerkrachten
makkelijker digitaal laat samenwerken en alle administratie onder 1 dak brengt.
Met de introductie van G-Suite for Education hebben nu alle bestuursleden en
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leerkrachten een email adres binnen het dedroomtorens.org.uk domein. Alle e-
mailadressen tref je aan op onze website. Mocht je nog vragen hebben over dit
project, neem dan even contact op met Arvid Straates via
voorzitter@dedroomtorens.org.uk.

Ouderenquête
Als onderdeel van het beleid voor kwaliteitszorg worden jullie jaarlijks
uitgenodigd om terugkoppeling te geven op jullie ervaringen met de school. De
ouderenquête voor dit schooljaar is door 18 ouders ingevuld, waarvoor wij je
hartelijk bedanken.
De resultaten zijn positief en in lijn met de resultaten van voorgaande jaren. We
zien relatief veel opmerkingen t.a.v de beperkte culturele activiteiten die dit jaar
hebben plaatsgevonden. Helaas hebben de COVID restricties ons beperkt hierin.
We kijken dan ook allemaal uit naar het schoolreisje naar het Cotswold Wildlife
Park op 10 juli en de school BBQ op 11 september.
Mocht je interesse hebben om de resultaten van de enquete in meer detail door
te nemen, stuur dan even een email naar bestuurslid Kwaliteitszorg Bregje Neal
via kwaliteitszorg@dedroomtorens.org.uk.

De Droomtorentjes
Op zaterdag 24 april heeft de eerste bijeenkomst van de Droomtorentjes weer
plaatsgevonden. Ruim 15 ouders en 15 kinderen waren aanwezig op deze
zonnige zaterdagochtend op het speelveld van de school. Een geweldig succes.
Zolang het weer dit toelaat blijven wij de bijeenkomsten buiten laten
plaatsvinden. De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 22 mei a.s.

Mocht je nog ouders kennen met kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar, nodig
ze uit voor een van onze bijeenkomsten voor een kennismaking. Alle
bijeenkomsten staan vermeld op onze website en aanmelden kan via
droomtorentjes@dedroomtorens.org.uk.

De Droomtorens
In de komende weken starten wij met onze jaarlijkse advertentiecampagne voor
de werving van nieuwe leerlingen. Wij hebben reeds 1200 lagere scholen en
kinderdagverblijven aangeschreven en gaan actief adverteren op Facebook. In
groep 1 en 2 zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar, voor alle hogere groepen
zijn er nog voldoende plaatsen voor zij-instroomers 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 info@dedroomtorens.org.uk

Voor de kalender
Graag nodigen wij je uit voor de eerste koffieochtend bij De Droomtorens voor
alle ouders op zaterdag 19 juni a.s. direct na de start van de lessen op 9:30
uur. Door de COVID restricties hebben veel sociale activiteiten niet kunnen
plaatsvinden en hebben wij niet actief kunnen bijdragen aan het contact tussen
ouders en kennismaking met nieuwe ouders. We zien je graag op het speelveld
achter de school en hopen op lekker weer en een grote opkomst.
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Hartelijke groeten,

Het bestuur van de Droomtorens


