Beste ouder(s) / verzorger(s).
Het schooljaar 2017/2018 is alweer enkele weken van start gegaan. Voor sommigen
van u een “nieuwe school” en “eerste jaar”, voor velen ook weer een gewoon
“volgend jaar” en voor anderen van u een “spannend examenjaar”.
Niet alleen voor de kinderen gaat de tijd snel en moeten zij veel doen aan hun
schoolwerk, maar ook voor u en ons als ouder(s) / verzorger(s) en als Ouderraad
(OR) is er genoeg te doen.
Wij, als (OR) zijn in een nieuwe samenstelling van start gegaan. We stellen ons
graag aan u voor.

V.l.n.r.: Margaret van Diermen (lid), Robert Frijlink (lid), Marieke de Hartog
(voorzitter), Janneke Middel (lid), Dorry Veltman (secretaris), Frans Timmer (lid),
Brigitte van West (lid), Martijn Gerretsen (penningmeester)

De OR bestaat uit vrijwilligers die een (of meerdere) kind(eren) op het Dorenweerd
College schoolgaand hebben. De OR is de spil tussen school, ouders en kinderen, zij
organiseert een aantal keer per jaar thema-avonden en draagt (financieel) bij aan
diverse schoolactiviteiten. Zij wordt daarvoor financieel in de gelegenheid gesteld
door een deel van de vrijwillige ouderbijdrage.

Wat wij als OR het afgelopen jaar in samenwerking met directie en docenten gedaan
hebben is oa:


Voor de eerste keer een “Open Dag” meegedraaid, hier konden wij ons
presenteren en hebben we velen van u mogen ontmoeten.
 Ook hebben wij een aantal thema-avonden, over o.a. “Stop Pesten Nu” en
“Lerend Leren” georganiseerd. Dat doen we graag voor u, omdat wij denken
dat wij hiermee inzichten kunnen aanbieden, maar wij zien dit ook als een
opening voor gesprek als ouders onder elkaar.
 Verder hebben wij regelmatig overleggen om de leef- en leeromgeving voor
onze kinderen zo prettig mogelijk te houden.
Er worden veel onderwerpen besproken en doordat ook de directie aanschuift, is een
brede uitwisseling van informatie gewaarborgd.

Dit nieuwe schooljaar starten wij op 25 oktober aanstaande met een thema-avond,
deze zal gaan over “Lerend Leren”. Hier krijgt u handvatten aangereikt om uw kind te
begeleiden bij het leren, plannen en groeien in vooral het eerste schooljaar, hiermee
kan een basis gelegd worden voor de rest van de schooljaren.
U bent op 25 oktober van harte welkom voor de
thema-avond “Lerend leren”.
Vanaf 19.00 uur staat een kop koffie of thee
klaar en om 19:30 uur starten we met het
programma.

Voor deze thema-avond heeft u van ons een persoonlijke uitnodiging ontvangen per
email, en een reminder per mail op 12 oktober.
Helaas valt deze thema-avond samen met een voorlichtingsavond brugklas TTO. Dat
is heel spijtig maar beide bijeenkomsten kunnen niet worden verzet. Indien u niet
aanwezig kunt zijn bij de themavond Lerend Leren, kunt u de presentatie opvragen
bij de OR, via email ouderraad@dorenweerd.nl
Wij hopen dat in het nieuwe schooljaar de ouderparticipatie nog meer zal gaan leven,
want wij willen graag, net als de directie, van de samenwerking met school, ouders
(OR en MR) en kinderen een speerpunt maken. We hebben elkaar nodig om onze
kinderen voor te bereiden op hun toekomst!

Ook door u worden wij graag geïnformeerd. U bent immers de spreekbuis van uw
kind(eren) waar hij/zij dat niet zelf kan en waar de docenten dat niet meer zijn. Graag
nodigen wij u dan ook uit om contact met ons op te nemen bij vragen en/of
opmerkingen over thema’s die voor u spelen.
Dit kan via ouderraad@dorenweerd.nl
of u kunt ons whatsappen of bellen via 06 – 275 134 15
(M.M. de Hartog - voorzitter OR).
Mocht u interesse hebben in een functie in de ouderraad, dan kunt u contact
opnemen via het genoemd emailadres.

Voor nu wensen wij u en uw kind(eren) een goed leerjaar,
vriendelijke groet,
Ouderraad Dorenweerd College
Marieke, Dorry, Martijn, Brigitte, Frans, Robert, Janneke & Margaret

