Nieuwsbrief oktober 2018

Aan alle ouders en of verzorgers,

Als Ouderraad heten we u van harte welkom en informeren we u graag wat we met elkaar voor onze kinderen op
school kunnen betekenen. Een van de speerpunten van het Dorenweerd College is ouderbetrokkenheid. De
Ouderraad werkt graag samen met school en met u aan het bevorderen van een veilige, sociale en kwalitatief goede
en leuke leeromgeving voor uw kind.

Recent is het pannaveldje geplaatst op het schoolplein. Een financiële bijdrage van de Ouderraad heeft dit mede
mogelijk gemaakt. Er wordt al volop gebruik van gemaakt, uiteraard ook door het mooie weer!

Als Ouderraad staan we open voor ideeën en suggesties van ouders die de school en de leeromgeving van onze
kinderen nog aantrekkelijker maken. Mede door uw bijdrage zijn we in staat om diverse projecten en activiteiten
gestalte te geven. Een van de projecten in ontwikkeling is een wensboom. Deze gaat o.a. gebruikt worden bij het vak
LEVO. Hebt u zelf een goed idee? Geef dit vooral aan ons door via ouderraad@dorenweerd.nl

Voor de herfstvakantie hebben de ouders van brugklassers en tweedejaars leerlingen een uitnodiging van ons
ontvangen voor de thema-avond Lerend-Leren, op donderdag 8 november a.s.
Tijdens deze avond zullen de trainers Annemieke den Boer van ‘Lef begeleiding en remedial teaching’ en Marijke
Welten van ‘Hordes en Klasdraf begeleiding in Leren’ u inzichten geven in hoe u uw kind kunt ondersteunen bij het
maken van zijn of haar huiswerk en bij het leren voor toetsen. En wilt u ervaren hoe het maken van huiswerk
efficiënter en leuker kan? Kom dan een avond ontdekken, ervaren en leren en ga naar huis vol frisse moed en ideeën
hoe huiswerk maken bij u thuis kan gaan.
Natuurlijk zijn ook ouders van leerlingen uit hogere klassen van harte welkom. We hebben dit jaar andere trainers
dan tijdens de vorig jaar gehouden thema-avond Lerend-Leren en er zullen ook weer nieuwe ideeën worden
geboden.

Wij nodigen u allen graag uit om op donderdag 8 november 2018 bij het Dorenweerd College te leren en te ervaren
hoe u uw kind optimaal kunt begeleiden bij het huiswerk maken.
Programma:

Inloop 19:00 uur
Start 19:30 uur
Einde 21:30 uur

Bent u geïnteresseerd? Meld u zich dan aan via ouderraad@dorenweeerd.nl

Tenslotte zoeken we als Ouderraad versterking:

