Nieuwsbrief december 2018

Beste ouders en verzorgers,
We zijn weer aan het einde van 2018. Uw kind(eren) en docenten hebben hard gewerkt. Zo zijn
de eerste rapporten weer binnen, de 10 minutengesprekken gevoerd en vele toetsen gemaakt.
Gelukkig komt de kerstvakantie eraan, iedereen lijkt eraan toe.
Ook de ouderraad heeft niet stil gezeten. Wellicht was u aanwezig, bij de thema-avond
“Lerend leren” die de Ouderraad organiseerde op 8 november. Er was een grote opkomst en er
was veel interesse in tips en adviezen van Annemiek den Boer en Marijke Welten. Het was een
erg interessante en inspirerende avond, dank voor uw komst!
Wanneer u interesse hebt in de presentatie ‘blijf een beetje dichter uit mijn buurt’ kunt u deze
nalezen op de site van school, onder het kopje info / Ouderraad. Ook kunt u daar de
nieuwsbrieven vinden van het afgelopen jaar en alle informatie over de Ouderraad. De
Ouderraad is nog altijd op zoek naar nieuwe leden, neemt u gerust contact met ons op via:
ouderraad@dorenweerd.nl

Zoals u hebt kunnen lezen in de brief van het MT is drugsproblematiek iets dat momenteel ook
bij het Dorenweerd speelt. De komende maanden zullen directie en Ouderraad hier gezamenlijk
aandacht aan besteden. Het gebruik en misbruik van drugs en alcohol heeft helaas op de meeste
scholen de aandacht. Het is een actueel thema onder jongeren en vraagt ouders om alert en in

gesprek te blijven met je kind. Wij zullen u blijven informeren over ontwikkelingen en
informatiebijeenkomsten.
Als dank aan directie, docenten en ondersteunend personeel heeft de Ouderraad deze week een
Kerst-koekjes-chocoladepakket aangeboden.

Deze lekkernijen zijn gekocht bij bakkerij Van Eigen Deeg (onderdeel van Siza), een bakkerij
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De bakkerij is gelegen in ons Dorp,
Jachthoornlaan 1 in Arnhem en heeft een eigen winkeltje. Een mooi lokaal project, waar
particulieren en bedrijven terecht kunnen voor hun bestellingen. Kijk ook eens op
www.bakkerijvaneigendeeg.nl
Voor de kinderen in de groepen 7 en 8 van de basisscholen is januari een belangrijke maand om
zich te oriënteren op een nieuwe school. Overal zijn open dagen en op 12 januari is deze bij het
Dorenweerd College. Ook de Ouderraad is hierbij aanwezig. U vindt ons voor vragen,
opmerkingen en suggesties in de hal bij de grote blauwe Ouderraadbanier.
Maar ook kunt u altijd een mail sturen naar ouderraad@dorenweerd.nl wanneer u met ons van
gedachten wilt wisselen.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de OR heeft bijgedragen aan een
Pannaveldje, hier wordt door de jongeren veel gebruik van gemaakt. Een ander project in
ontwikkeling is een wensboom; deze wordt ingezet bij het vak LEVO.
Wanneer u een idee heeft om de leeromgeving van de kinderen aantrekkelijker te maken horen
wij dat graag, ook dan mailt u naar ouderraad@dorenweerd.nl
Voor nu wensen wij iedereen heel fijne feestdagen en zien wij u graag in 2019 weer bij onze
thema-avonden en evenementen op school.
Vrolijke Kerstgroet,
Ouderraad Dorenweerd College

