Nieuwsbrief december 2020

Beste ouders en verzorgers,
Als Ouderraad willen we u graag op de hoogte houden van waar we mee bezig zijn, vandaar zo
voor de kerstvakantie nog een kort bericht.

De nieuwe picknicktafels in de kantine en buiten op het plein
zijn inmiddels geplaatst en volop in gebruik. Deze hebben
we als Ouderraad mee-gefinancierd. We horen goede
berichten over het gebruik van de tafels door onze kinderen.
Wel horen we dat sommige leerlingen in de kantine baldadig
gedrag vertonen, door minder toezicht in deze lastige
coronatijd. We moeten het echt met elkaar doen, laten we
een beetje vriendelijk zijn voor elkaar.

Vanuit de sectie Nederlands is het verzoek gekomen om de aanschaf van extra boektitels voor
boven – en onderbouw, om hiermee het lezen voor de leerlingen extra aantrekkelijk te maken.
Door een ruim en actueel aanbod in boeken, meer verschillende titels en het bieden van
keuzevrijheid wordt het lezen zo gestimuleerd. Hier werken we als Ouderraad graag aan mee.

Zoals jaarlijks, hebben we ook dit jaar een kerstattentie met persoonlijke boodschap voor het
onderwijzend en ondersteunend personeel, voor hun inzet voor onze kinderen.

Vanwege de corona-situatie zullen we dit jaar, i.t.t. andere jaren, geen lezingen of workshops
organiseren. Wel zijn we betrokken bij de (online) open dagen en andere activiteiten die door de
school worden georganiseerd. Laten we met elkaar hopen dat de situatie snel normaliseert en dat
onze kinderen weer regulier naar school kunnen. Ondertussen onze dank aan de organisatie en
de docenten voor de snelle omschakeling deze week van fysiek naar online onderwijs.

Wij wensen u in de komende weken een gezellige kerst
met elkaar en een goed jaaruiteinde.

Inmiddels hebben wij versterking gekregen van een drietal nieuwe ouders: Jenneke Jol, Bram de
Groot en Georgina Atkinson. Welkom in de Ouderraad.
Wilt u contact met de Ouderraad: Vragen, opmerkingen en suggesties? Mail dan:
ouderraad@dorenweerd.nl.
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