Nieuwsbrief september 2019

Beste ouders en verzorgers,
Als Ouderraad heten we u weer van harte welkom en informeren we u graag wat we met elkaar
voor onze kinderen op school kunnen betekenen. Eén 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.
Een onderwerp waar wij jaarlijks aandacht aan besteden in de vorm van een thema-avond voor de
ouders is het leren en motiveren van jongeren. Wat kan dat lastig zijn!
Op woensdag 9 oktober as. van 19.30-21.00 uur organiseren wij een thema-avond voor de
ouders:
Motivatie Binnenstebuiten
Oftewel: “Hoe zorg je ervoor dat jongeren gemotiveerd raken?”
Om naar school te gaan, te trainen, te leren, hun werk te doen? De
een wil niets, de ander wil juist van alles tegelijk, maar kan maar niet
kiezen. In de puberteit gaan jongeren geleidelijk ontdekken wat goed
bij hen past. Een trainer van Youngworks, dat al vele jaren onderzoek
doet naar het gedrag en de beweegredenen van jongeren, zal zowel
ingaan op theorie als praktijkvoorbeelden geven en vooral ook met
goede ideeën voor oplossingen komen.
U ontvangt van ons nog een aparte uitnodiging voor deze avond.

Ondertussen is ook in de vakantie niet stilgezeten. In de aula is deze week een
(kraan)watertappunt geïnstalleerd, die wij als Ouderraad voor de school hebben gefinancierd.

Hier kunnen de leerlingen water tappen voor hun flesjes en bidons (koud en heel koud water). We
willen de leerlingen hiermee stimuleren om vooral water te drinken gedurende de schooldag.
Goed voor de gezondheid en goed voor het milieu! Zie voor het belang van het drinken van water
voor een gezonde levensstijl www.overopdrinkwater.nl.

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. Heeft
u een goed idee, neem dan contact met ons op.

De Ouderraad is door het vertrek van enkele ouders op zoek naar nieuwe leden. Vind u het leuk
om bij te dragen aan een positief schoolklimaat en mooie initiatieven te ontwikkelen? Kom dan
eens met ons kennismaken.
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