Nieuwsbrief september 2020

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.
Vandaag leest u de eerste nieuwsbrief van de
Ouderraad van dit schooljaar. Een nieuwe start van het
schooljaar, met kinderen die dit jaar waarschijnlijk heel
graag naar school willen! Na de eerste weken op school
hebben we ook de berichten over de eerste Corona
besmettingen van leerlingen die op deze school zitten,
gehoord. Het is helaas de Nieuwe Realiteit en de
maatschappij waarin wij nu leven, met alle risico’s die er
zijn. School informeert ouders zo goed als mogelijk en
neemt passende maatregelen.
Wij hebben diverse signalen opgevangen dat er ouders zijn die behoefte hebben om met andere
ouders over deze situatie te praten en ervaringen te delen. Wij, als Ouderraad, kunnen hierin een
faciliterende rol spelen. Ouders die behoefte hebben aan een gesprek met andere ouders, kunnen
zich aanmelden via ons e-mailadres ouderraad@dorenweerd.nl.
Wij leiden de e-mailadressen door naar andere ouders die zich hiervoor aanmelden. We laten
het verder aan de ouders over om zelf te bepalen op welke wijze zij het contact met elkaar
aangaan.
Wij hopen uiteraard dat het aantal besmettingen snel ingedamd kan worden. Wel hopen we ook
dat u als ouders/verzorgers ook in goed contact met uw kinderen blijft en (misschien steeds weer)
uitlegt waarom we nog steeds de voorschriften van de overheid moeten volgen. Een besmetting
kan overal opgelopen worden, door iedereen, maar besef dat feestjes en andere grote
bijeenkomsten (binnen) toch extra risicovol zijn en de consequenties van invloed zijn op
anderen. We moeten daar allemaal onze verantwoordelijkheid in nemen.
We zijn, samen met school, ook bezig met investeringen in nieuw (buiten-) meubilair! Dat zou een
mooie aanvulling zijn die past in het kader van de wens vanuit school om kinderen te stimuleren in
de pauze naar buiten te gaan. Wordt vervolgd!

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.
Vragen, opmerkingen en suggesties? Mail dan:
ouderraad@dorenweerd.nl.

Ouderraad Dorenweerd College

PS: En hopelijk kunnen onze havo en vwo 4/5 leerlingen snel weer naar school.

