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Nieuwsbrief          17 maart 2022 

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

Versoepelingen! En nu? 
Vanwege Corona zijn jullie de afgelopen twee jaar veel minder in de school geweest dan we gewend waren.  
We hebben jullie gemist! Intussen hoeven we de meeste maatregelen niet meer toe te passen.  
Hoe gaan we verder? 

Dagelijks 
We hebben gemerkt dat de kinderen rustiger en zelfstandiger aan de lesdag beginnen nu ze zelf de school 
binnenkomen. Dat maakt ons als Daltonschool gelukkig. Ook de leerlingenraad  en de MR zijn hier positief over. 
Daarom houden we graag de gewoonte in stand om de kinderen alleen, dus zonder ouders in school te laten 
komen. Als je een bericht hebt voor de leerkracht kan je dat doorgeven via Ouderportaal. Ook staat er altijd 
iemand op het plein om dingen te bespreken of een boodschap door te geven. De leerkrachten van de 
kleutergroepen staan bij hun lokaaldeur (1/2 B)  en bij de grote deur (1/2 A). 

Maar…. we hebben wel heel graag intensief en laagdrempelig contact 
met jullie. Hoe doen we dat dan? 
‣ Je bent altijd welkom op het plein, zowel voor als na de les. 
‣ De leerkrachten komen na de les met hun groep naar buiten zodat je ze 

even kunt spreken. 
‣ Tussen 14:00 en 14:15 ben je dagelijks welkom in de klas wanneer je een 

vraag hebt, iets kort wilt bespreken of een afspraak wilt maken. 

En: 

Inloopweken 
We hebben gemerkt dat de kinderen heel graag aan jullie uitleggen wat ze in de klas doen. Daarom organiseren 
wij ‘inloopweken’. In die weken mag je kind iedere dag tussen 14:00 en 14:30 in de klas alles  aan jou laten zien. 
Dit jaar zijn dat: 
Week 14, van 4 april tot en met 8 april 
Week 22, van 30 mei tot en met 3 juni 
Voor komend schooljaar zullen we de inloopweken op het jaaroverzicht zetten. 

Dorendalmuseum 
We openen ons museum weer in de week tussen Hemelvaart en Pinksteren:  
van maandag 30 mei tot en met 3 juni. Iedereen is elke dag welkom, de openingstijden volgen nog. 
De eerste inloopweek is in diezelfde week, dus je kunt een mooie combinatie maken! 

Dorendaltheater 
Ons theater gaat weer open, en zonder ‘testen voor toegang’!  
Jullie zijn welkom bij het optreden van je kind, van 13:00 tot 14:00. 
Woensdag 22 juni:  groepen 1 / 2 B, 3, 5 en 7 
Vrijdag 24 juni:  groepen 1 / 2 A, 4, 6 en 8. 
Meer informatie volgt te zijner tijd. Ons Dorendaltheater zal ook op het jaaroverzicht van komend schooljaar 
verschijnen zodat je rekening kunt houden met je planning. 

Schoolfeest 
Zoals het er nu uitziet kunnen we ons schoolfeest weer door laten gaan op 8 juli! 



 

 

2

NIEUWSBRIEF DE DORENDAL                                                                       17 MAART 2022

Over de schoolbespreking 
Het grootste deel van de studiedag hebben we met elkaar besteed aan het bespreken van de 
resultaten van de tussentoetsen. Je zult begrijpen dat de resultaten hebben geleden onder de periode 
van ziektes, quarantaines en schoolsluiting. We hadden een prachtig plan opgesteld voor het 
besteden van de NPO gelden (waarmee we achterstanden konden inhalen). Helaas moesten we een 
deel van het personeel inzetten in de klassen in plaats van werken in kleine groepjes en met 
individuele kinderen. Ondanks alles heeft het bestuur de uitspraak gedaan dat ze onze school 
inschatten als ‘goed’ samen met vijf andere scholen in onze stichting. Dat is een fijne opsteker! Dit 
heeft te maken met de mooie professionele houding van dit team. Op de studiedag ging het dus niet 
lang over teleurstelling maar vooral over de analyses van de resultaten en over de manier waarop we 
de kinderen de komende tijd weer bieden wat ze nodig hebben. Het is niet mogelijk maar ik zou het 
alle ouders zo gunnen om eens bij deze mooie gesprekken aanwezig te zijn…. Ik ben trots op dit 
team! Om iedereen er aan te herinneren hoe goed we bezig zijn was er voor alle teamleden een pluim 
op de hoed. Chapeau!  

Gewijzigd testbeleid 

Het dringende advies aan leraren en leerlingen 
van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week 
preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft 
het advies om bij klachten een (zelf)test te 
doen. 
Wij vinden het belangrijk om het zelftesten 
mogelijk te blijven maken. We gaan daarom 
door met het regelmatig meegeven van tests 
aan de kinderen van de groepen 6, 7 en 8. 
Graag stellen we ook tests beschikbaar voor de 
andere kinderen. Mocht je daar behoefte 
hebben kom dan even langs bij Wieneke. 
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Kinderkleding voor Oekraïne 
Marijn, de moeder van Silke en Ties heeft een kinderkleding-inzamelingsactie opgezet voor kinderen 
die vanuit Oekraïne in Harskamp aankomen.  
Van de ouders uit de groepen van haar kinderen kreeg ze veel positieve respons, vandaar dat ze dit 
graag school-breed wil uitzetten. Als je kleding wilt doneren is het de bedoeling als je het per maat 
verpakt, met de betreffende maat vermeld op het pakketje. En natuurlijk gaan we er vanuit dat de 
kleding schoon en heel is. Je kunt het pakketje neerleggen op de tafel voor de directiekamer. Marijn 
haalt de pakketjes daar iedere middag op en zorgt ervoor dat ze op de goede plek terechtkomen.  
Deze actie loopt tot en met maandag 28 maart. Dank je wel! 

Enquete oudertevredenheid 
Het is voor ons als school belangrijk om een beeld te hebben van onze sterke kanten en onze 
verbeterpunten. Natuurlijk hebben we regelmatig 
contact met jullie, zowel formeel (MR) als informeel. 
We hebben dus wel een indruk van de mate van 
tevredenheid over onze school. Maar toch is het 
goed om hier af en toe echt de aandacht op te 
richten. Daarom nemen wij binnenkort weer een 
enquete af. 
In de week van 28 maart ontvangen jullie een 
vragenlijst die je digitaal kunt invullen. De vorige 
keer is de deelname niet groot genoeg geweest om 
echt conclusies te kunnen trekken uit de 
antwoorden. Doen jullie allemaal mee? Dan heeft 
deze enquete echt waarde! 
Alvast hartelijk bedankt!

Lentekriebels 
Volgende week is het weer ‘de Week van Lentekriebels’. 

Iedere dag krijgt elke groep een les rond weerbaarheid, relaties en seksualiteit. 
Het thema dit jaar is ‘Je lijf is van jou’. 

Meer informatie kan je vinden op seksuelevorming.nl 

http://seksuelevorming.nl
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De Dorendal actiemarkt voor Oekraïne 
Kom je ook?

WAT 

Op onze actiemarkt 
kan je allerlei 

zelfgemaakte spulletjes en 
lekkere dingen kopen 
voor het goede doel

WANNEER 

Woensdag  
23 maart 

8:15 - 8:45 
en 

14:00 - 14:30 

HOE 

Betalen kan contant 
en gepast. 

Geef het bedrag dat je wilt 
geven

WAAR 

Basisschool  
de Dorendal, 
Bachlaan 23 
Doorwerth 

In de aula, bereikbaar via 
ons schoolplein

MET: 

Loterĳ , sieraden, 
gelukspoppetjes, 

boekjes, kaarten, koffie, 
thee, zelfgemaakte 

lekkernĳen, 
en nog veel meer!

VOOR WIE 

Voor kinderen, ouders, 
opa’s oma’s en iedereen 

uit Heveadorp en 
Doorwerth, iedereen is 

welkom!

Een 
initiatief van onze 

leerlingenraad

Actiemarkt voor Oekraïne op 23 maart 
‣ Op woensdag heeft groep 1 geen les. Natuurlijk zijn de kinderen van groep 1 met hun ouders van 

harte welkom op onze actiemarkt! 
‣ Wij kunnen alleen contant en gepast geld accepteren. 
‣ Iedere klas heeft een tafel. In de ochtend  staan de kinderen van de leerlingenraad bij de tafels, in de 

middag de leerkrachten. 
‣ De kinderen maken hun spulletjes niet speciaal voor hun eigen ouders, iedereen mag alles kopen. 
‣ Als je in de ochtend met je kind op de markt wilt lopen mag je kind later in de les komen. 
‣ Kan je niet komen en wil je wel iets kopen? Geef dan op 23 maart geld mee aan je kind zodat hij/zij 

iets op de markt kan kopen. 
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samen voor kind en gezin

entrea
lindenhout

Voor Marit zoeken we een weekendpleeggezin. Zo kan haar mama, die 
er alleen voor staat, even voor zichzelf zorgen. En kr!gt Marit, die al 
heel zelfstandig is en tegel!k nog zo onzeker, de warme aandacht die ze 
hard nodig hee".
Ook een meeleefgezin in de buurt kan voor sommige kinderen een 
oplossing z!n. B!voorbeeld voor een middag opvang in de week. 
In de coronat!d hebben zich té weinig nieuwe pleegouders en meeleef-
gezinnen aangemeld – en dat begr!pen we! Maar nu wordt het zorgel!k voor 
deze kinderen. In de gemeente Renkum z!n we dan ook hard op zoek naar 
pleegouders en meeleefgezinnen die iets voor een kind willen betekenen. 

Informatiebijeenkomst dinsdag 19 april
Overweeg je wel eens of pleegouderschap iets voor jou is? Of wil je 
steun geven aan een ander gezin uit jouw buurt? Kom dan naar de 
informatieb!eenkomst op dinsdag 19 april van 20.00 tot 21.30 uur in 
Ons Middelpunt, Mozartlaan 2 in Doorwerth. Samen met een ervaren 
pleegouder en een ouder van een meeleefgezin vertellen we je alles over 
pleegzorg in volt!d en deelt!d en over meeleefgezinnen. 

Informatiebijeenkomst 19 april 20.00 uurInformatiebijeenkomst 19 april 20.00 uur

Lieve pleeg/meeleefouder, waar ben je?Lieve pleeg/meeleefouder, waar ben je?

Mag Marit (10)  Mag Marit (10)  
bij jou koekjes bakken bij jou koekjes bakken 

in het weekend?in het weekend?
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