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Beste ouders,

Het schooljaar 2021-2022 is alweer ruim een maand onderweg. Alle nieuwe
leerlingen zijn alweer helemaal ingeburgerd en iedereen lijkt zijn plekje
gevonden te hebben. Dank aan alle vrijwilligers die de BBQ tot een geweldig
evenement hebben gemaakt. Jullie hulp is hard nodig bij deze grote evenementen
en de bestuursleden voor evenementen hebben jullie hulp enorm gewaardeerd.
We hebben inmiddels afscheid genomen van onze gewaardeerde bestuursleden
voor evenementen Danielle en Pete. Het stokje is overgedragen aan Bart en
Suzanne en het volgende evenement wordt alweer gepland. Wij hebben een hoop
informatie te delen dus lees gauw verder.

Van de leerkrachten

Bezoek van Sinterklaas
Sinterklaas en zijn pieten bezoeken de kinderen van De Droomtorens op zaterdag
4 december a.s. Deze dag is een dubbele lesdag en wij beginnen als gebruikelijk
om 9:30 uur en de dag eindigt om 15:15 uur.

Een volledig programma volgt in de nieuwsbrief van november, maar van 13:30
uur zijn alle ouders en broertjes en zusjes van harte welkom in de centrale hal
om Sinterklaas en zijn pieten te ontmoeten.

Van het bestuur

Lesgeld 2021/2022
De penningmeester heeft de lesgeld facturen verzonden naar alle ouders via de
bij ons bekende emailadressen. Dank voor het tijdig opzetten van de standing
order en de reeds ontvangen betalingen. Een verzoek aan ieder de standing order
of betaling ineens vooraf te verzorgen die dit nog niet gedaan heeft.

Benoeming bestuurslid kwaliteitszorg
Het bestuur is verheugd te melden dat Hermen Westerbeke benoemd is tot
bestuurslid kwaliteitszorg op onze school. In deze rol zal Hermen zich richten op
het algehele kwaliteitsbeleid van de school en jullie zullen van hem horen als de
ouderenquête weer wordt gedeeld in maart 2022. Je kan contact opnemen met
Hermen via kwaliteitszorg@dedroomtorens.org.uk. Van harte welkom in het
bestuur.

Kascontrolecommissie
De school heeft een eigen kascontrolecommissie die dit jaar uit Frank Vreede en
Hermen Westerbeke bestond. De commissie controleert de financiën van de
school nadat de penningmeester de jaarrekening en verlies & winstrekening
heeft opgesteld. De kascontrolecommissie heeft de controle op de financiën van
het schooljaar 2020/2021 op 25 september uitgevoerd en de stukken
goedgekeurd.

mailto:kwaliteitszorg@dedroomtorens.org.uk


Overig nieuws

We hebben een bericht ontvangen van Femke, studente aan de universiteit van
Oxford die graag beschikbaar is voor oppas werkzaamheden in Oxford en
omgeving. Mocht je op zoek zijn naar een Nederlandstalige oppas, neem dan
contact op met Femke.

Dag ouders van de Droomtorens!

Mijn naam is Femke Vulto (24), en ik ben momenteel een promotiestudent aan
de Universiteit van Oxford. Ik woon hier nu twee jaar, en hoewel ik het erg naar
mijn zin heb in Engeland, mis ik de Nederlandse taal en mentaliteit soms
behoorlijk!

Tijdens mijn studententijd in Nederland heb ik altijd opgepast, en daarom lijkt
het mij erg leuk om hier ook eens in de zoveel tijd op te passen! Ik heb
oppaservaring met kinderen in de leeftijd van 4-10 jaar, en daarnaast heb ik
tijdens mijn middelbareschooltijd stage gelopen op een kinderdagverblijf. Ook
heb ik ervaring met lesgeven, aangezien ik student-assistent ben geweest aan de
universiteit van Groningen. Daarnaast heb ik gewerkt bij het
huiswerkbegeleidingsinstituut LYCEO.

Kortom, bent u op zoek naar een oppas met een passie voor pannenkoeken
bakken, kinderboeken van Jan Terlouw en Tonke Dragt en oer-Nederlandse
gezelligheid, dan bent u bij mij aan het juiste adres! Omdat ik mijn studie zelf in
kan richten, ben ik op zeer flexibele uren beschikbaar. Bent u geïnteresseerd,
stuur me dan een berichtje op Facebook of op +31647359875.

Ik hoor graag van u!

Groetjes,

Femke

Hartelijke groeten,

Het bestuur van de Droomtorens


