
Nieuwsbrief juli 2021 (verzenden na 17 juli)

Beste ouders,

Het einde van het schooljaar 2020/2021 ligt alweer achter ons. Wederom een
turbulent jaar voor leerkrachten, leerlingen en ouders met lockdowns en
onlineonderwijs. We kijken allemaal weer uit naar een “normaal” schooljaar,
hoewel iedereen beseft dat dit een nieuw normaal is. Er is weer een hoop
informatie te delen dus lees gauw verder.

Van de leerkrachten
De eerste lesdag is op zaterdag 4 september a.s. en het team is weer helemaal
gereed voor een nieuw schooljaar.

Ouderhulp
Er is besloten de ouderhulp niet meer in te roosteren voor het schooljaar
2021/2022. De ouderhulp was bedoeld om voorafgaand aan de lessen de
leerkrachten te helpen met het opzetten van de klaslokalen en het bezorgen van
de lesmaterialen in de betreffende ruimten. De leerkrachten voeren deze
werkzaamheden zelf uit. Wel zullen vanaf september ouders weer een of twee
keer per jaar gevraagd worden om mee te helpen met Nieuwsbegrip voor de
kinderen van groep 4 t/m 8 (ook de ouders van kinderen in groep 1, 2 en 3 zullen
hiervoor gevraagd worden als hun kinderen al een schooljaar op school zijn
geweest).

Van het bestuur

Lesgeld voor 2021/2022
Het bestuur heeft in de vergadering van 6 juli  j.l. naar de leerlingenaantallen
gekeken voor het aankomend schooljaar. Helaas zien wij een sterke daling in het
aantal leerlingen van 43 naar 30 leerlingen. De aanwerving van nieuwe
leerlingen vangt dit op korte termijn niet op. De redenen voor vertrek zijn divers
en hebben met name te maken met verhuizingen naar locaties die het bezoeken
van De Droomtorens niet meer mogelijk maakt, het bereiken van groep 8 en
daarmee het einde van de schoolloopbaan en diverse persoonlijke redenen.

Het lagere leerlingenaantal brengt aanmerkelijk lagere inkomsten voor de school
en op korte termijn kunnen de kosten niet verder omlaag gebracht worden.

Om financieel gezond te blijven en de continuïteit van de school te waarborgen
heeft het bestuur besloten het lesgeld te verhogen en de financiële reserve aan te
spreken om het budget voor het aankomend schooljaar rond te krijgen.

Het lesgeld per leerlingen is vastgesteld op £730.00 voor het schooljaar
2021/2022. Voor gezinnen met meerdere kinderen waarop onze korting van
toepassing is bedraagt dit £600.00 per leerling. Dit is een verhoging van
£10.00/familie per lesmaand.



Wij beseffen dat dit een aanzienlijke verhoging is en het was geen lichte
beslissing, de verhoging is echter noodzakelijk voor de continuïteit van de school.
Tijdens de oudervergadering in september zullen wij deze beslissing nog
toelichten en staan wij graag open voor vragen.

Oudervergadering
Ieder jaar verzorgd het bestuur een oudervergadering voor geïnteresseerden om
iedereen op de hoogte te brengen van hoe NTC School De Droomtorens er voor
staat. Als bestuur kijken wij terug op het afgelopen jaar en welke successen
bereikt zijn en waar verbeteringen naar de toekomst nodig zijn.

De oudervergadering is een perfecte gelegenheid om je als ouder te laten
informeren over de school, het beleid en financiën maar ook op vragen te stellen
en terugkoppeling te geven aan het bestuur over je ervaringen als ouder van een
leerling op onze school.

De oudervergadering is gepland voor zaterdag 18 september a.s. en start om
10:00 uur in de centrale ruimte in de school. Wij verzorgen koffie, thee en
versnaperingen.

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. Net als andere jaren zullen we alle ouders vragen om ook een
bijdrage mee te nemen, in de vorm van salades en nagerechten, een inschrijflijst
zal beschikbaar zijn op 4 september.  We willen we ook graag weten wie er komt
zodat we genoeg burgers en worstjes kunnen inslaan.

Vertrek leerlingen
In de afgelopen maanden hebben wij afscheid genomen van Lucas en Daniel uit
meester Gerards klas, en aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van
Mae, Valentina en Jack uit juf Hetty’s klas, Amelie uit juf Marga’s klas, Abel uit juf
Sanne’s klas en Anna F, Anna K en Lois uit meester Gerard’s klas. We wensen
iedereen veel succes met hun verdere schoolloopbaan!

Tot slot
Wij wensen iedereen een prettige vakantie en zien jullie graag weer terug op 4
september a.s. voor de eerste lesdag!

Hartelijke groeten,

Het bestuur van de Droomtorens

https://soapoxford.org.uk/

