Nieuwsbrief april 2019

Beste ouders en verzorgers,
Het einde van het schooljaar is al in zicht, de tweede rapporten van de leerlingen zijn binnen, de
10 minutengesprekken gevoerd. In deze nieuwsbrief vertellen we u graag waar we als Ouderraad
tot dusverre mee bezig zijn geweest en aan hebben bijgedragen.
Eén van de thema’s waar wij dit schooljaar, samen met de schooldirectie aandacht aan besteden,
is het onderwerp drugs. Als Ouderraad zijn we gestart met dit onderwerp door het organiseren van
de thema avond Drugs en Verslaving op 9 april jl., kort daarna gevolgd door een gastcollege aan
leerlingen in de WAO-week.

Thema avond Drugs en Verslaving
De tweede thema avond van dit schooljaar, over Drugs en Verslaving, kende een grote opkomst
onder de ouders. De sprekers van Be Aware waren zeer boeiend en maakten het tot een leuke en
inspirerende avond, waarbij ouders door middel van stellingen mee konden denken en hun
mening geven over dit onderwerp. Ook bleek dat wij als ouders soms naïef geloven wat onze
kinderen zeggen, maar dat het gesprek echt aangaan met je kind wellicht tot verrassingen kan
leiden. Dat de spreekster van BeAware kon dit jarenlang verborgen houden voor haar ouders en
lichtte hen pas in toen zij ging afkicken. De presentaties zijn (later) te vinden op het OR deel van
de site van het Dorenweerd College, mocht u interesse hebben om dit na te lezen.

Deze week hebben de leerlingen in de WAO-week van Be Aware een gastcollege gekregen en is
in een open gesprek verder gepraat over verslavingen en de effecten daarvan. Het was een
indrukwekkend verhaal dat goed binnenkwam bij de leerlingen en tot een beter begrip over het
gevaar van verslavingen leidde.

Wensboom
Op verzoek van de docenten van het vak Levo heeft de OR het initiatief genomen om een
wensboom te laten maken voor gebruik tijdens de Levo-lessen en andere momenten op school.
Deze kan worden ingezet bij het verwerken van verdrietig nieuws/gebeurtenissen, maar ook
worden ingezet bij lessen over de toekomst of andersoortige lessen. De wensboom is ontworpen
en getekend door docent Tinka van den Boogaart (hv/te/arts&crafts) en vervolgens door
vrijwilligers van De Helling in Arnhem gemaakt. Op dinsdag 12 februari is de wensboom tijdens
een Levo-les door de Ouderraad overgedragen aan de school, de leerlingen van één van de havo
1-klassen mochten de wensboom inwijden en hun eigen wens in de boom hangen.

Adjunct-rector Tanja Vasseur hangt de
eerste wens in de boom

De eerste wens….

Musical Peter Pan
Tenslotte hebben wij als ouderraad financieel bijgedragen aan de geweldige uitvoeringen van de
musical Peter Pan, waar vele leerlingen, ouders en andere belangstellenden zijn geweest.

Wat nog komt…
We zijn ook al druk met de voorbereidingen van de diploma uitreiking eind juni en begin juli, waar
wij als Ouderraad zowel actief ondersteunen, als ook bijdragen in de kosten. We hopen uiteraard
ook dit jaar weer zoveel mogelijk leerlingen uit de examenklassen uit te kunnen zwaaien.
Na onze oproep voor versterking van de Ouderraad, hebben we 2 nieuwe leden kunnen
verwelkomen; Petra Fokkema en Diana Rigola versterken vanaf nu de Ouderraad.
Rest ons voor nu om iedereen hele fijne paasdagen te wensen.
Ouderraad Dorenweerd College
Marieke de Hartog, Janneke Middel, Brigitte van West, Robert Frijlink, Margaret van Diermen,
Erika Schipper, Reint Brink, Petra Fokkema en Diana Rigola
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u een mail sturen naar ouderraad@dorenweerd.nl.

