
Nieuwsbrief juni 2022

Beste ouders,

April en mei waren drukke maanden op onze school met eindelijk weer een
volledig viering van Koningsdag en ook nog eens ons 15 jarig bestaan. Dank voor
alle hulp aan iedereen die heeft meegeholpen er twee geslaagde evenementen
van de te maken. Het schooljaar 2021/2022 loopt alweer op zijn einde en met
nog 1 evenement te gaan kunnen we nu al zeggen dat dit weer een normaal
schooljaar is geweest naar de Covid perikelen.
We hebben we veel informatie die we graag willen delen, lees gauw verder.

Van de leerkrachten

Schoolreisje

In de vorige nieuwsbrief hebben we je geïnformeerd over het aanstaande
schoolreisje. Hierbij alle informatie voor deze dag.
Het schoolreisje is op zaterdag 25 juni en de kinderen moeten om 9.30 uur
aanwezig zijn op de parkeerplaats van Hill End Centre, Eynsham Road, Farmoor,
OX2 9NJ. Het schoolreisje duurt tot 14.30 uur.

Wat mee te brengen; De kinderen moet 2x een tussendoortje meebrengen, een
lunchpakket en extra drinken. Ze moeten goede schoenen dragenen wanneer het
weerbericht regen voorspelt, moeten ze regenkleding en laarzen meebrengen.
Aan het eind van de dag kunnen de kinderen opgehaald worden bij het centrum.

Schoolrapporten

Rapporten zo gauw mogelijk inleveren bij de leerkracht. Nog even en dan is het
alweer zover dat de rapporten voor dit schooljaar geschreven worden.



Van het bestuur

Ouderenquete

Hartelijk dank aan de ouders die reeds de enquete hebben ingevuld. Mocht je dit
nog niet gedaan hebben verzoeken wij je dit in de komende weken te doen. De
link voor de enquête is https://forms.gle/7fmqXxi1AxwZfsz76.

Schoolpicknick

Noteer vast de datum voor de jaarlijkse school picknick in de kalender. Op
zaterdag 17 september vindt de schoolpicknick weer  plaats bij South Oxford
Adventure Playground (SOAP) https://soapoxford.org.uk/ Whitehouse Rd,
Oxford OX1 4NA. De picknick begint om 13:00 uur aansluitend aan de lesdag en
zal om 15:30 uur eindigen.
Voor dit evenement verwelkomen wij ook kinderen en ouders van De
Droomtorentjes. Zoals gebruikelijk verzoeken wij iedereen iets mee te nemen
voor het picknick buffet. Hiervoor ontvangen jullie t.z.t een online formulier om
je keuze kenbaar te maken.

Vacatures

In onze laatste nieuwsbrief hebben wij twee vacatures gecommuniceerd. Helaas
is hierop geen reactie gekomen. Om ervoor te zorgen dat de essentiële
overdracht van de secretaris kan plaatsvinden heeft Hermen Westerbeeke zich
beschikbaar gesteld voor de bestuursfunctie van secretaris. Hiermee komt de
functie van bestuurslid kwaliteitszorg nu beschikbaar.

Vacature voor de bestuursfunctie van algemeen lid kwaliteitszorg

Hieronder tref je een korte beschrijving aan van de taken van het algemeen lid
kwaliteitszorg 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

Het algemeen lid kwaliteitszorg is verantwoordelijk voor de volgende taken:
▪ Algemeen kwaliteitsbeleid.

▪ Planning/voorbereiding toekomstige kwaliteitsmetingen en inspecties.

▪ Zorgt voor uitvoering enquêtes en andere kwaliteitsinstrumenten.

▪ Jaarlijkse ouder enquête school.

▪ Schoolverlaters enquête

▪ DBS check leerkrachten

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F7fmqXxi1AxwZfsz76&data=05%7C01%7C%7C6f41696cc7c84efa6b8c08da3bd7bbc2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637888094990241177%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B0%2BpH3gsxC%2FRxSzYRN%2Fb3fPuGYxmkuiF%2FPFWb3fotUk%3D&reserved=0
https://soapoxford.org.uk/


De bovenstaande taken nemen ongeveer 1-2 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

Hartelijke groeten,

Het bestuur van de Droomtorens


