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Beste ouders,

Het voorjaar staat weer voor de deur en we zien de zon wat meer en de
temperatuur wordt weer aangenamer. In april en mei hebben we een aantal
leuke evenementen gepland die nu eindelijk weer door kunnen gaan. Volgende
week staat de algemene ledenvergadering gepland waar we geïnteresseerde
ouders in detail bijpraten over de gang van zaken en enkele toekomstige
ontwikkelingen. Voor alle andere informatie die we graag willen delen, lees gauw
verder.

Van de leerkrachten

Koningsdag

Op zaterdag 30 april vieren wij Koningsdag op school. Deze dag zal een dubbele
lesdag zijn en om 15:15 uur eindigen. De coördinatie van deze dag is in handen
van onze hoofdleerkracht Marga en bestuurslid evenementen Bart. In een aparte
uitnodiging zullen wij jullie van alle details voorzien. Om de dag goed te laten
verlopen vragen wij ouders om zich als vrijwilliger aan te melden voor
ondermeer het klaarzetten van de lunch en het begeleiden van de Koningspelen.

Van het bestuur

Algemene ledenvergadering

Deze week hebben alle ouders informatie ontvangen voor de algemene
ledenvergadering die plaats op zaterdag 26 maart a.s. om 9:45 uur. Er zijn enkele
belangrijke onderwerpen die besproken worden m.b.t de toekomstige
organisatiestructuur en beloning van medewerkers van de school. De koffie staat
klaar vanaf 9:30 uur en we kijken uit naar een grote opkomst.

Vacatures

De bestuurlijke organisatie van NTC-school De Droomtorens is afhankelijk van
vrijwilligers die bestuurlijke taken op zich nemen. Alle evenementen, de
financiën, kwaliteitszorg en allerhande administratieve taken worden door de
bestuursleden op vrijwillige basis uitgevoerd en zorgen ervoor dat de kinderen
een leuke en leerzame tijd hebben op school.
Er zijn momenteel 2 vacatures die wij moeten invullen en vragen alle ouders om
een steentje bij te dragen door bijvoorbeeld een bestuursfunctie te vervullen. Wil
je actief betrokken raken bij de school en een beperkt aantal uren beschikbaar
stellen voor de organisatie van de school, kijk dan eens naar de vacatures
hieronder. We zien jullie reacties graag tegemoet.



Vacature voor de bestuursfunctie van secretaris

In september van dit jaar heeft Dorine Bax haar functie als secretaris van het
bestuur drie jaar vervuld. Dorine heeft aangeven het stokje over te willen
overdragen en daarom zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die de functie van
secretaris op zich wil nemen. Wij bedanken Dorine voor haar inzet als secretaris
over de afgelopen drie jaar.

Hieronder tref je een korte beschrijving aan van de taken van de secretaris en
een indicatie van de tijdsbesteding per week. Heb je interesse voor deze functie
en draag je graag bij aan de continuïteit van de school, stuur dan even een email
naar voorzitter@dedroomtorens.org.uk

De secretaris is verantwoordelijk voor de volgende taken:
▪ Leerlingenadministratie

▪ Subsidieaanvraag NOB

▪ Coördinatie van proeflessen en verwerken van aanmeldingen van nieuwe
leerlingen

▪ Update van de schoolgids

▪ Communicatie met ouders, NOB en andere scholen

De bovenstaande taken nemen ongeveer 6-8 uur per maand in beslag.

Vacature voor de bestuursfunctie algemeen bestuurslid evenementen

In juni van dit jaar vertrekt Bart met zijn gezin naar Nederland en daarom zijn
wij op zoek naar een vrijwilliger die de functie van algemeen bestuurslid
evenementen op zich wil nemen. Wij bedanken Bart voor zijn inzet als
bestuurslid.

Hieronder tref je een korte beschrijving aan van de taken van het algemeen
bestuurslid evenementen. Heb je interesse voor deze functie en draag je graag bij
aan de continuïteit van de school, stuur dan even een email naar
voorzitter@dedroomtorens.org.uk

Het algemeen bestuurslid evenementen is verantwoordelijk voor de volgende
taken:

▪ Planning/voorbereiding en uitvoering van evenementen zoals school
barbecue, Sinterklaasviering, kerstlunch, Koningsdag en schoolexcursie.

▪ Bestellen van de boeken die als Sinterklaascadeau aan de leerlingen
worden uitgedeeld.



▪ Verzorgen van catering tijdens de oudervergadering en voor de laatste
schooldag

Nederlandstalige oppas gezocht

Wij zijn een half Brits, half Nederlands gezin in Oxford met twee dochters, Y van
3 jaar en Z van 6 maanden. We willen graag dat onze kinderen tweetalig
opgroeien en om daarbij te helpen zijn we op zoek naar een Nederlandstalige
oppas / kindermeisje, in eerste instantie voor een ochtend of middag per week
en misschien af en toe 's avonds. We wonen in Littlemore (Oxford). Heb je
interesse en/of wil je meer informatie? Stuur dan even een berichtje naar Lara
Hartley via Facebook messenger.

Hartelijke groeten,

Het bestuur van de Droomtorens


