
Nieuwsbrief juni 2021

Beste ouders,

Nu langzaam aan de laatste restricties verdwijnen en het nieuwe normaal inzicht
is merken we ook dat de tijd vliegt. Met nog enkele lesdagen te gaan is het einde
van het schooljaar alweer in zicht. Als bestuur kijken we alweer met een schuin
oog naar het nieuwe schooljaar om alles voor te bereiden voor een goede start.
Er is nog genoeg te doen en er gebeurt genoeg, lees snel verder voor alle details.

Van de leerkrachten
Op 17 juli ontvangen de leerlingen hun schoolrapport. Er vinden geen
oudergesprekken gesprekken plaats maar mocht je even met de leerkracht van je
zoon of dochter willen spreken dan kan dit altijd.

Vertrek Juf Sanne
Helaas nemen wij afscheid van Juf Sanne aan het einde van dit schooljaar. De
laatste lesdag van Juf Sanne is 17 juli a.s. Voor Juf Sanne en haar gezin heeft zich
een mooie kans voorgedaan om terug te verhuizen naar Nederland en daar hun
droomhuis te realiseren in de omgeving waar zij en haar man vandaan komen.
Deze unieke kans wilden zij niet voorbij laten gaan. Hoewel wij Juf Sanne enorm
gaan missen wensen wij haar en haar gezin een goede verhuizing naar Nederland
toe. Juf Sanne is nog te bereiken via email jufsanne@dedroomtorens.org.uk tot
het einde van dit schooljaar.

Welkom Juf Nienke
Vanaf aankomende zaterdag 19 juni verwelkomen wij Juf Nienke bij de
Droomtorens. Tot het einde van het schooljaar zal zij samen met Juf Sanne de
resterende lessen verzorgen voor groep 5 & 6. Vanaf het begin van het nieuwe
schooljaar zal zij de eindverantwoordelijke leerkracht zijn voor groep 5 & 6.
Juf Nienke woont samen met haar partner al een ruim aantal jaar in Oxford en zij
heeft een volledig lesbevoegdheid met een afgeronde PABO opleiding. Juf Nienke
heeft op zowel Nederlandse als Engelse lagere scholen lesgegeven en kijkt met
veel plezier uit om te starten bij de Droomtorens. Juf Nienke is te bereiken via
email jufnienke@dedroomtorens.org.uk

Bekwaamheidstraject voor Juf Bregje
In juli start Juf Bregje met het NOB bekwaamheidstraject to NTC school
leerkracht. De stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland verzorgd dit
opleidingstraject samen met de Hogeschool InHolland en deze opleiding duurt
18 maanden. Na afronding van dit traject is Juf Bregje volledig bevoegd
leerkracht om les te geven op een NTC-school. Wij wensen haar veel succes met
deze opleiding.

Van het bestuur
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Schoolreisje Cotswold Wildlife Park zaterdag 10 juli

1. De excursie geldt als een gewone lesdag. Net als op een reguliere zaterdag,
wordt ervan uitgegaan dat alle leerlingen aanwezig zijn, in dit geval van 10.00 tot
14.00 uur (inclusief picknick). Indien dit organisatorisch niet mogelijk is, dan
graag contact opnemen met juf Marga hoofdleerkracht@dedroomtorens.org.uk
2. De school betaalt de entree voor de leerlingen van De Droomtorens.
Als jullie als ouders met zusjes en broertjes van de kinderen ook willen blijven,
dan raden we jullie aan van te voren een e-ticket te kopen op Webshop Cotswold
Wildlife Park . Deze e-tickets kunnen drie tot vier dagen van te voren gekocht
worden. Doe dit zo snel mogelijk, want er is maar een beperkt aantal kaartjes
beschikbaar. De website van het Cotswold Wildlife Park zegt dat er geen
kaartjes bij de ingang gekocht kunnen worden!
3. Iedereen komt met eigen vervoer naar het Park (Bradwell Grove, Burford,
Oxfordshire OX18 4JP)
4. We worden verwacht meteen om 10 uur het park in te gaan, zodat de kinderen
direct in groepjes ingedeeld kunnen worden en het programma stipt om 10:30
uur van start kan.
5. Omdat een ieder met eigen vervoer komt, wil het Cotswold Wildlife Park graag
van te voren de naam van de bestuurder die de kinderen afzet zodat ze weten
wie er bij de school hoort.
Kunnen jullie de naam van de bestuurder naar Danielle Taylor-te Vruchte
emailen (evenementen@dedroomtorens.org.uk). Diegenen die niet blijven,
kunnen leerlingen afzetten recht voor het winkeltje en zo direct weer het park
verlaten. Daar kan ook weer opgehaald worden om 14.00 uur. Een plattegrond
van het park is te vinden op: Plattegrond
7. Net als op een gewone zaterdag vragen we om een tussendoortje/drinken mee
te geven. Daarnaast ook graag per leerling lunch meegeven voor de picknick. Doe
dit alles graag in een rugzakje, zodat de kinderen hun handen vrij hebben tijdens
het bezoek aan het park.
8. Afhankelijk van het weer: vergeet niet om zonnebrand, petje/hoed of een
regenjas mee te geven.

Barbecue Start Nieuwe Schooljaar
Noteer alvast in de kalender voor aankomend schooljaar. Op zaterdag 11
september a.s. vindt de jaarlijkse school barbecue weer plaats. Ook deze keer
hebben wij weer South Oxford Adventure Playground afgehuurd voor dit
evenement (https://soapoxford.org.uk/).
De dag start om 10:00 uur met een bijeenkomst van Ouder en Kindgroep De
Droomtorentjes. Om 12:45 uur na het einde van de lessen zullen alle kinderen
van de school met ouders en broertjes/zusjes aansluiten. Om 15:30 uur beginnen
we met opruimen. Een aantal weken voor de barbecue plaatsvindt vragen wij
ouders zich in te schrijven met een bijdrage in de vorm van salades en
nagerechten en willen we ook graag weten wie er komt zodat we genoeg burgers
en worstjes kunnen inslaan.

Webbeheerder
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Nu de nieuwe website gelanceerd is en de laatste puntjes op de i gezet worden is
het belangrijk dat de website zowel inhoudelijk als technisch gezien up to date
blijft. Voor deze activiteiten hebben wij de rol van webbeheerder in het leven
geroepen. Wij zijn verheugd te melden dat deze rol ingevuld gaat worden door
Hermen Westerbeeke. Hij was al nauw betrokken bij het project website en zal
met deze achtergrondkennis en zijn technische kennis en ervaring van website
beheer deze rol perfect kunnen invullen. Hermen is te bereiken via
webbeheer@dedroomtorens.org.uk. Hartelijk dank en welkom bij het team
Hermen.

Korting lesgeldbetaling, verekening in juli
Vanwege de online lessen tijdens lockdown hebben wij iedereen een korting op
het lesgeld aangeboden ter compensatie voor de extra ondersteuning die wij van
ouders hebben gevraagd. De penningmeester heeft je geïnformeerd over het
kortingsbedrag en graag dit zelf in mindering brengen op de lesgeld betaling van
juli. Mocht je de school willen ondersteunen en deze korting willen omzetten in
een gift aid donatie, vul dan bijgevoegd formulier in en email naar
penningmeester@dedroomtorens.org.uk of geef dit af aan de leerkracht.

De Droomtorens
Onze jaarlijkse advertentiecampagne voor de werving van nieuwe leerlingen is
afgerond. Wij hebben 1200 lagere scholen en kinderdagverblijven aangeschreven
en actief geadverteerd 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

Hartelijke groeten,

Het bestuur van de Droomtorens
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