
Nieuwsbrief mei 2022

Beste ouders,

We hebben veel geduld moeten hebben maar eindelijk kon er dan weer een echte
Koningsdag gevierd worden op school. Een dag met alles erop en eraan zoals we
graag onze culturele evenementen vieren met onze leerlingen. We hopen dat
iedereen een gezellige dag heeft gehad en al uitkijkt naar het volgende
evenement waarvoor er al druk gepland wordt. Tot slot willen wij alle ouders en
vrijwilligers bedanken voor jullie hulp tijdens deze drukste dag van het
schooljaar. Zonder alle hulp kunnen deze evenementen geen doorgang vinden.
We hebben we veel informatie die we graag willen delen, lees gauw verder.

Van de leerkrachten

Lustrum

Op zaterdag 14 mei vieren wij het 15-jarig bestaan van NTC-school De
Droomtorens. Een bijzondere dag voor de school en met name onze leerkrachten
van het eerste uur die de school hebben zien groeien en bloeien tot wat deze nu
is.

Jullie hebben allemaal een vooraankondiging gehad en we hopen dat iedereen
deze dag in de kalender heeft genoteerd als een dubbele lesdag.
De lesdag begint zoals gebruikelijk om 9:30 uur en de leerlingen werken deze
dag samen met de circusdirecteur (www.circusschoolhannesenco.nl) toe naar
een voorstelling die om 14:30 uur begint.
Wij verzoeken ouders en bezoekers om 14.15uur aanwezig te zijn.
Aansluitend volgt een Engelse High Tea om 15:30 uur. We sluiten de dag af om
16:30 uur.

Graag verzoeken wij iedereen de spullen voor de High Tea, serveerklaar, voor
14.15uur af te geven aan Bart Koning, bestuurslid evenementen in de
keuken/middenruimte van de school.  Het team van vrijwilligers zal gedurende
de voorstelling de High Tea voorbereiden. Wil je een steentje bijdragen aan het
succes van deze dag, meld je aan als vrijwilliger bij Bart Koning via
evenementen@dedroomtorens.org.uk. Dit evenement is gratis voor ouders en
leerlingen van De Droomtorens. Voor bezoekers vragen wij een bijdrage van £5
per persoon welke contant voor aanvang van de voorstelling betaald kan worden
aan Arvid Straates, voorzitter van het bestuur.

Dit is een dubbele lesdag, graag verzoeken wij jullie de kinderen een snack en
een lunch meegeven naar school.

http://www.circusschoolhannesenco.nl
mailto:evenementen@dedroomtorens.org.uk


Schooluitje

De datum en locatie voor het schooluitje is bekend. Wij bezoeken op zaterdag 25
juni de outdoor adventure Hill End ongeveer 4 mile ten Oosten van Oxford. Deze
locatie biedt buiten leerervaringen aan in een prachtige omgeving. Het team van
leerkrachten heeft een leuk programma samengesteld met het team van deze
Charity. Deze dag geldt als een dubbele lesdag. Noteer de datum vast in de
agenda en meer details volgen in juni.

Van het bestuur

Algemene ledenvergadering

Op 26 maart jl heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De notulen
van deze vergadering worden separaat rondgemaild naar iedereen.
Er zijn een aantal belangrijke beslissingen gecommuniceerd door het bestuur aan
de aanwezig leden m.b.t. de vergoeding gewerkte uren van de leerkrachten en
het lesgeld voor 2022/2023. Wij verzoeken iedereen de notulen goed door te
lezen om zo volledig op de hoogte te blijven van de gang van zaken op onze
school.

Vacatures

Het Dagelijks Bestuur 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 twee 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

Marketing campagne

In de maand mei intensiveren wij de marketing activiteiten om de
naamsbekendheid van de school te vergroten en nieuwe leerlingen te werven.
De marketing activiteiten beginnen langzaam aan vruchten af te werpen. Steeds
meer Nederlanders en Vlamingen weten ons te vinden via een Google search die
hen naar onze nieuwe website leidt en daarnaast zien we dat ook onze
Facebookpagina een goede bron is voor geïnteresseerden die in contact willen
komen met De Droomtorens.

Zoals gesuggereerd tijdens de ALV zou het behulpzaam zijn om met een aantal
ouders die een achtergrond in marketing, PR, reclame, etc. hebben, de koppen
eens bij elkaar te steken. Heeft u zo’n achtergrond en zou uw mee willen doen



aan een brainstorm sessie, stuur dan even een email naar
voorzitter@dedroomtorens.org.uk

Er is met name bij De Droomtorentjes een aanzienlijke toename van nieuwe
gezinnen te zien en tevens ook steeds meer gezinnen die wij iedere maand zien.
Ook ouders die soms tot 3 jaar geleden een keer langs geweest zijn komen nu
weer terug. De Droomtorentjes is inmiddels gegroeid naar 50 gezinnen waarvan
maandelijks 10-15 gezinnen een bijeenkomst bijwonen.

We gaan weer actief adverteren op Facebook en delen onze posts met alle bij ons
bekende FB groepen voor Nederlanders en Vlamingen. Mocht je nog suggesties
hebben voor andere groepen, laat dit ons gerust weten.

Tot slot, de beste reclame is nog altijd mond tot mond. Mocht je Nederlanders of
Vlamingen kennen, maak ze attent op het bestaan van de school en de ouder- en
kindgroep.

Van de ouders

Nieuwe Whatsapp groep voor ouders

Mijn naam is Liz Heath, nog niet zolang bij De Droomtorens betrokken en moeder
van Emma in groep 3 en Lara in groep 1. Koningsdag was enorm gezellig en ik
vond het erg leuk om de vele ouders te ontmoeten. Dit gaf mij het idee om een
Whatsapp groep te beginnen om informatie en ideeen te delen en af te spreken
voor verschillende activiteiten zoals een gezamenlijke wandeling, koffieochtend
of andere activiteiten.

De Whatsapp groep is open voor alle ouders van de school ongeacht je
voorkeurs/moedertaal. Berichten in de groep kunnen zowel in het Nederlands
als Engels geplaatst worden.

Om lid te worden van de groep, gebruik deze link op je mobiel (werkt alleen als je
Whatsapp al geïnstalleerd hebt)

https://chat.whatsapp.com/ENzXxFCYMm809BtN6xhI6o

Ik hoop dat we er een succes van kunnen maken en zie jullie graag allemaal een
keer in de komende maanden voor koffie in de zon!

Hartelijke groeten,

Het bestuur van de Droomtorens

https://chat.whatsapp.com/ENzXxFCYMm809BtN6xhI6o

