Nieuwsbrief december 2019

Beste ouders en verzorgers,
Misschien zit u lekker thuis op de bank, met uw kinderen om u heen, de kerstvakantie is (bijna)
aangebroken en er is eindelijk even tijd voor rust en bezinning. Wat heeft 2019 u en uw kinderen
gebracht? Een schooljaar dat alweer op de helft is, misschien het kerstgala, hopelijk een goed
gevoel bij school en een mooi rapport, een leuke klas voor uw kinderen met veel onderlinge
contacten en inspirerende leraren.
Wij als ouderraad hebben ook niet stil gezeten. Samen met school en specifiek enkele bevlogen
Aardrijkskunde docenten hebben we een stap gemaakt naar verdere digitalisering en vernieuwing
van het onderwijsprogramma. Op verzoek van de docenten zijn recent 25 devices aangekocht om
in de Aardrijkskunde les meer gebruik te maken van digitale lesmethoden. De leerlingen en
leraren zijn zeer enthousiast hiermee aan de slag gegaan.

Verder zijn op verzoek van de vakgroep Engels aanvullende en aantrekkelijke leesboeken
aangeschaft. Daar is nooit genoeg van en als Ouderraad staan we positief tegenover het
financieren van initiatieven die de kwaliteit en diversiteit aan lesmiddelen verhogen. Pas was nog
in het nieuws dat onze (puber-)jongeren in het algemeen te weinig lezen en het gemiddeld
leesniveau in Nederland helaas zakt.

We hopen dat de aanwezige ouders genoten hebben van de ouderavond Motivatie
Binnenstebuiten: oftewel : “Hoe zorg je ervoor dat jongeren gemotiveerd raken?” op 9
oktober jl. Deze avond werd mede georganiseerd door Youngworks, waarbij vanuit de
ontwikkelingen in het puberbrein het gedrag en de beweegredenen van jongeren werden
toegelicht en adviezen werden gegeven hoe hier mee om te gaan. Ook het aanwezige
leerlingenpanel gaf haar eigen (soms heel verhelderende) visie op leren en de motivatie hierbij.
Verder hebben we deze week de leraren,
directie en ondersteunend personeel van het
Dorenweerd College een smakelijk blijk van
waardering getoond voor al het werk dat zij
verrichten en de inzet die zij vertonen om
onze kinderen les te geven.
Deze zijn (weer) met liefde gemaakt door
“Van Eigen Deeg”, waar medewerkers met
een lichte beperking onder begeleiding van
ervaren koks de heerlijkste taarten en
kerstkoekjes en nog veel meer maken.

Onze OR heeft afscheid genomen van enkele zeer gewaardeerde leden, te weten Robert,
Marieke, Brigitte en Janneke en heeft ondertussen ook weer een nieuw lid mogen verwelkomen,
namelijk Wilma Kruidenberg. We staan altijd open voor betrokken ouders en verzorgers die graag
een pro-actieve rol willen spelen en gemotiveerd zijn om samen iets moois te creëren voor onze
kinderen in samenwerking met school. Wij starten in januari weer met onze deelname aan de
Open Dag op 11 januari as., waar we geïnteresseerde kinderen met hun ouders informeren over
wat het Dorenweerd College te bieden heeft en hoe wij het ervaren. Kom gerust eens kijken!
Als laatste willen we via deze weg graag een ieder alle goeds wensen voor 2020! Laten we er een
mooi en inspirerend jaar van maken in goede gezondheid!
Namens de Ouderrraad
Margaret van Diermen, Erika Schipper, Reint Brink, Petra Fokkema, Diana Rigola en Wilma
Kruidenberg.
Vragen, opmerkingen en suggesties? Mail dan: ouderraad@dorenweerd.nl.

