
Nieuwsbrief juli 2022

Beste ouders,

Het schooljaar 2021/2022 is ten einde gekomen  en na een succesvol schooluitje
naar Hill End afgelopen maand kunnen wel zeggen dat we een geweldig jaar
hebben gehad. Leerkrachten en bestuursleden gaan genieten van hun
zomervakantie en zijn ook al weer met een blik vooruit aan het plannen voor het
schooljaar 2022/2023. We hebben nog enkele laatste berichten dus lees snel
verder.

Van de leerkrachten

Eerste schooldag 2022/2023

De eerste lesdag voor het nieuwe schooljaar is zaterdag 10 september a.s. De
leerkrachten kijken er naar uit om iedereen weer uitgerust terug te zien in de
klas.

De voorlopige indeling van de klassen is als volgt:

groep 1 en 2: Juf Hetty en Juf Mirjam
groep 3: Juf Marga
groep 4, 5 en 6: Juf Nienke en Juf Bregje
groep 7 en 8: Meester Gerard

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.

School barbecue

Noteer vast de datum voor de jaarlijkse schoolbarbecue op de kalender. Op
zaterdag 17 september vindt de school barbecue weer plaats bij South Oxford
Adventure Playground (SOAP) https://soapoxford.org.uk/ Whitehouse Rd,
Oxford OX1 4NA. De barbecue 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 buffet. Hiervoor ontvangen jullie t.z.t een online formulier om je keuze
kenbaar te maken.

Benoeming bestuurslid evenementen

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/


In onze laatste nieuwsbrief melden wij nog op zoek te zijn naar een bestuurslid
evenementen. Het bestuur is verheugd te melden dat Frank Schoofs deze functie
zal gaan invullen. Frank is inmiddels begonnen en wordt ingewerkt in zijn rol.
Het eerste evenement dat Frank zal organiseren met hulp van overige
bestuursleden is de school barbecue. Hij zal t.z.t. contact zoeken met ouders voor
hulp tijdens het evenement.

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

De bovenstaande taken nemen ongeveer 1-2 uur per maand in beslag.

Tot slot wensen wij alle ouders en leerlingen een prettige zomervakantie en zien
jullie graag weer terug op 10 september a.s.

Hartelijke groeten,

Het bestuur van De Droomtorens


