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Nieuwsbrief          13 januari 2022 

Verschijnt een keer per maand op ons ouderportaal en op onze website 

Een gezond en gelukkig 2022 gewenst! 
We zijn heel blij dat we weer open mogen zijn en 
dat houden we natuurlijk ook graag zo. 
Vandaar dat we ons best doen om onze school een 
veilige omgeving te laten zijn voor zowel kinderen 
als medewerkers. Het is helaas niet uitgesloten dat 
er hier en daar een besmetting opduikt en 
quarantaine nodig is. In zo’n geval kan je kind vanuit 
huis de lessen volgen.   
Zo zat Janneke in december in quarantaine en deed 
ze vanuit huis haar rekenwerk met haar  
schoudermaatje in groep 6 bij juf Wieke. 
Een mooie oplossing, maar het liefst hebben we 
natuurlijk iedereen op school! 
Dat is onze wens voor het nieuwe jaar: 
‘ Alle kinderen fijn naar school’ 

Reminder nieuwjaarsontbijt 
Morgen, vrijdag 13 januari, beginnen we de dag met een 
feestelijk nieuwjaarsontbijt. Alle kinderen mogen hun eigen 
ontbijtje mee naar school nemen. Als ze willen mogen ze ook 
hun feestkleren aantrekken. 
We maken er iets gezelligs van!

Oproep pleinwacht 
Heb je het stiekem altijd al willen doen maar was je te 
bescheiden om te reageren? Antwoord dan nu op deze 
oproep want we hebben je nodig! 
Vanwege personeelstekort kan de Speelboerderij ons 
voorlopig niet ondersteunen bij de pleinwacht in de 
middagpauze. Dit betekent dat wij regelmatig iemand tekort 
komen op ons plein. 
Wij vangen dat voorlopig zelf op want we laten de kinderen 
natuurlijk niet met te weinig toezicht buitenspelen maar dit is 
geen duurzame oplossing. 
Doe mee, het is echt een leuk klusje om te doen. Zeker wanneer je thuis moet werken is het toch 
heerlijk om tussendoor even naar buiten te gaan en pret te hebben met onze kinderen? 
Meld je aan bij Wieneke voor een of meerdere vaste dagen per week van 12:15 tot 12:45. 
We zijn je dankbaar! 
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Startschot nieuwbouw Leerdeel Doorwerth 
Een kloppend hart in het dorp Doorwerth. Dat is al jaren een wens van veel inwoners van Doorwerth en 
Heveadorp. Er ligt een prachtig masterplan voor een echt dorpshart, dat in 2017 door de gemeenteraad is 
vastgesteld. Op 21 december 2021 is een belangrijke mijlpaal geslagen: het formele startschot voor de 
nieuwbouw van het Leerdeel van het LeerOntmoetingsCentrum (LOC). 

De schoolbesturen Flores Onderwijs en Stichting PPO De Link hebben op 21 december samen met gemeente 
Renkum de bouwheerovereenkomst getekend voor de nieuwbouw van de basisscholen (Dorendal en Atlas) en 
samenwerkende kinderopvang (Speelboerderij en Peuterplein). Hiermee is het officiële startschot gegeven voor 
het nieuwbouwproject en wordt gestart met 
het ontwerp. Met de nieuwbouw krijgt 
Doorwerth een toekomstbestendig en 
duurzaam schoolgebouw voor alle kinderen 
uit het dorp. 

Uit een zorgvuldige architectenselectie is De 
Architectenwerkgroep Tilburg (DAT) 
gekozen als ontwerper voor het nieuwe 
plan. Na deze ondertekening starten zij met 
het verder uitwerken van hun visie op de 
stedenbouwkundige inpassing van het 
gebouw en hun visie op het gegeven 
programma van eisen. 

Omdat het Leerdeel een belangrijk 
onderdeel wordt van het dorpshart, worden 
naast de schoolbesturen en de kinderopvang ook 
belanghebbenden waaronder buurtbewoners betrokken 
bij de totstandkoming van het uiteindelijke ontwerp. 
Doel is dat de scholen en de kinderopvang in het 
schooljaar 2024-2025 het nieuwe pand in gebruik kunnen  
nemen. 

Bezoek aan het Rijksmuseum 
Onze groepen 7 en 8 zijn in december op bezoek 
geweest in het Rijksmuseum. 
Ja, toen kon het nog! 
Fijn genieten van kunst en er meer over leren, 
een mooie ervaring. 

Uit het persbericht 
vanuit de besturen

Wij zijn 
nauw betrokken geweest bij de 

architectenselectie en zijn blij met de keuze 
voor DAT, Tilburg. 

We gaan er iets moois van maken en houden 
jullie op de hoogte van de 

ontwikkelingen.
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Groeit met je mee

Elke avond en in het weekend bereikbaar

Ouderchat
0-18 jaar

•  Is je kind weleens brutaal of opstandig?

•  Denk je dat je kind gepest wordt?

•  Slaapt je kind slecht?

•  Is je kind wel eens somber?

•  Wil je je kind meer zelfvertrouwen geven?

•   Vind je het lastig om met je kind over veilig vrijen, 
seks en relaties te praten?

Elke levensfase van je kind is anders en levert weer 
nieuwe vragen op. Hoe pak je dat als ouder aan? 
Chat er over met een jeugdverpleegkundige. Dat kan 
dagelijks anoniem via www.groeigids.nl/ouderchat.

De chat is ook bereikbaar via de GroeiGids app
of GGD Website. 

Scan de QR-code om de GroeiGids app te installeren.

Elke avond en in het weekend bereikbaar

www.groeigids.nl

Ouderchat 0-18 jaar

Buitengym 
Met de ‘Skillbox’ die gevuld is met allerlei buiten-gym-materialen doen 
we regelmatig een gymles op het plein. We doen dat in samenwerking 
met Tim van sport- en beweegteam Renkum.  Tim begeleidt ons in het 
kader van het B-fit traject. Hij helpt ons lessen te ontwikkelen en zo zelf 
aanvullingen op de leskaarten in de Skillbox te maken. En wat helemaal 
leuk is: ook de kinderen leren zelf lessen te bedenken. Zo zijn ze extra 

betrokken bij het bewegingsonderwijs.
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Meten is weten 
31,26 meter!  

Zo lang was de slang die de kinderen van groep 2 maakten met 
de clicks. De slang lag op de grond helemaal vanaf de 

kleuterlokalen tot aan het aquarium . De kleuters hebben hem zelf 
opgemeten en kwamen tot het astronomische aantal van  

3126 centimeter.
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