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Nieuwsbrief          10 februari 2022 

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

Carnaval  

Op donderdag 24 februari vieren wij carnaval. 
Dit jaar geen uitbundig feest met de hele school 
maar een kleiner feestje in de klas. 
Je kind mag die dag verkleed naar school 
komen. Het is de bedoeling dat iedereen 
gewoon het eigen 10-uurtje en lunch 
meeneemt. Tussendoor is er nog  
wat lekkers van de ouderraad.  
We maken er een gezellige dag van! 

Studiedag 

De dag na onze carnavalsviering, vrijdag 25 
februari, hebben we studiedag. 

Team Dorendal gebruikt de studiedag voor het 
analyseren van de opbrengsten van de toetsen die 

de afgelopen tijd zijn afgenomen. Was ons 
onderwijs passend? Hebben we onze ambities 

gehaald? Waar kunnen wij onszelf verbeteren en 
welke acties horen daarbij? Dat zijn vragen die wij 

gezamenlijk beantwoorden.  

Op deze dag worden er geen lessen gegeven. 
De voorjaarsvakantie is voor de kinderen op 25 
februari dus al begonnen.  

Vreedzame school blok 4 is begonnen 
‘We hebben hart voor elkaar’ 

We werken aan het herkennen en benoemen van gevoelens. 
We leren dat we vaak een keuze hebben in het omgaan met bijvoorbeeld 
boosheid en bedenken wat we als groep kunnen betekenen voor iemand 

die zich niet zo prettig voelt.  
We leven ons in, in de problemen van een ander. 
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Ontwerpen voor games door groep 5

Rekenen! 
De NPO gelden zijn ons beschikbaar gesteld voor het omgaan met eventuele achterstanden die zijn 
ontstaan door de schoolsluitingen rond Corona. Met deze middelen huren wij extra personeel in om 
met kleine groepjes kinderen te werken. En we kopen scholing in om team Dorendal nog een stapje 
kundiger te maken. Ook maakt deze financiële ondersteuning het mogelijk om extra materialen aan te 
schaffen. Zo hebben we nu veel nieuw ontwikkelingsmateriaal in de kleutergroepen en ook extra 
Chromebooks. En waar we heel trots op zijn: onze rekenkast. Dat is een soort team-bibliotheek waar de 
leerkrachten alle materialen kunnen vinden die nodig zijn voor het geven van aansprekende 
rekenlessen. En daarnaast hebben we een kast vol rekenspellen waarmee de kinderen spelenderwijs 
werken aan de automatisering van sommen.  Zo wordt leren nog leuker! 
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Yummie, een restaurant bij de kleuters 

Ons kleuteronderwijs speelt zich af rond thema’s. Wat hierbij bijzonder is, is dat de leerkrachten die 
thema’s niet klaarzetten in de klas. We beginnen met ‘niks’ . De start bestaat uit een inventarisatie van 

wat de kinderen al weten van het thema en wat ze er over willen leren.  
De inrichting van de klas wordt door de kinderen zelf gemaakt. Zo hebben ze nu hun eigen 

restaurant ingericht, compleet met keuken. Daar hoort natuurlijk een menukaart bij en het aannemen 
van telefoontjes voor het noteren van reserveringen. En afrekenen met geld. Daar komen heel wat 

letters en cijfers bij kijken en zo leren de kinderen hier spelenderwijs mee omgaan. 


	Nieuwsbrief de dorendal                                                                       10 februari 2022
	Nieuwsbrief de dorendal                                                                       10 februari 2022

