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Dorendal Kunstbijlage
Het Dorendalmuseum is weer geopend! Helaas mogen we jullie niet uitnodigen
voor een bezoekje. Omdat wij trots zijn op al onze kunstuitingen en jullie daar graag
van mee willen laten genieten vind je bij deze nieuwsbrief een aparte ‘kunstbijlage’.
In deze tijd van Covid heeft schoonheid een troostrijke werking
dus geniet ervan!

Update Vreedzame School
Blok 2 is gestart na de herfstvakantie:
‘ We lossen conflicten zelf op’.
Overal waar mensen bij elkaar zijn bestaat de kans dat samenwerking
even wat minder soepel verloopt. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen.
Conflictjes zijn niet te vermijden en dat hoeft ook niet. Van belang is wel
dat we de kinderen leren hoe ze daarmee om kunnen gaan. Het past bij
onze visie als Daltonschool dat we onze leerlingen leren om conflicten
zelf op te lossen.
Op het plein zal de pleinwacht dus eerst aan de kinderen vragen wat ze
er zelf al aan gedaan hebben om een probleem op te lossen. We geven
hen suggesties om het te laten slagen als dit nog niet lukt. Natuurlijk zijn
wij er om te helpen als het niet zelf lukt.
Het huidige lesblok van onze aanpak ‘De Vreedzame School’ gaat hier
over. In alle groepen binnen onze school oefenen kinderen op hun eigen
niveau hoe ze het beste zelf conflicten kunnen oplossen. Want zelf doen,
dat is toch het allerfijnste?

Extra Hulp
Na de schoolsluiting vanwege Corona hebben we gezien dat een aantal kinderen nadelen heeft
ondervonden van het thuiswerken. De overheid heeft subsidie beschikbaar gesteld om deze
kinderen extra ondersteuning te bieden. Wij hebben die subsidie aangevraagd en toegekend
gekregen. Deze extra middelen maken het mogelijk dat een extern remedial teacher elke dinsdag
en vrijdag met deze kinderen aan het werk gaat. Tamara Bertels- van Uitert (RT Sonsbeek) gaat dit
doen tot aan juni. Zij heeft zich deze week aan de betreffende kinderen voorgesteld.
De ouders van deze kinderen zijn geïnformeerd.
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B-fit is van start!
Tim van het sport- en beweegteam heeft in alle groepen vanaf groep 3 het programma B-fit
gestart. Twee jaar lang verdiepen we ons in bewegingsonderwijs. Het project bestaat uit drie
delen: pauzesport; lessen in de gymzaal en bewegend leren. Want leren hoef je echt niet
altijd zittend achter je tafel te doen. Wij leren van Tim op welke manieren wij de kinderen al
bewegend taal en rekenen kunnen laten oefenen.

Bericht van stichting TSO de Dorendal
Allereerst een compliment voor het grote aantal bijdragen dat al is
betaald! Wat fijn dat de ouderbijdrage voor de tussenschoolse opvang
zo goed wordt voldaan.
Het kan natuurlijk gebeuren dat even vergeten is om de betaling te
doen. Daarom komt er komende week een herinnering per post.
Ons pleinwacht-team is weer aangevuld met een paar nieuwe ouders.
We zijn heel blij met deze hulp en vinden het fijn om te zien met
hoeveel plezier dit wordt gedaan.
Er is nog plek voor meer hulp. In deze tijd van afstand is het een
buitenkans, je komt zo dichtbij school als maar mogelijk is!
Aanmelden kan bij Wieneke.
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Groen licht!
Ons CO2 stoplicht gaat van lokaal naar
lokaal. Het licht blijft op groen staan
zolang de ruimte genoeg geventileerd is
en dat is vaker dan wij dachten. Tot nu
toe hebben we ontdekt dat we veel meer
ramen kunnen sluiten dan we tot nu toe
deden. Gelukkig maar! Hebben jullie
thuis ook al gehoord dat het minder
koud is in school?

Communicatie over corona besmettingen

Vanuit onze school zullen wij jullie altijd informeren als je kind in de groep zat met een persoon die
positief getest is op COVID-19. Wij nemen in dit geval contact op met de GGD en informeren je
over de leefregels die in dit geval moeten worden opgevolgd. Gelukkig valt het tot nu toe reuze
mee met de besmettingen op de Dorendal. Het is een vorige maand een enkele keer voorgekomen
dat kinderen positief getest waren. Deze kinderen waren uit voorzorg al een paar dagen niet op
school geweest waardoor de kans op verdere besmetting minimaal was. De betreffende groepen
zijn geïnformeerd na contact met de GGD.
Kinderen spelen een kleine rol in de verspreiding van het coronavirus. Verspreiding van het
coronavirus vindt vaak buiten school plaats. Dat gebeurt vooral bij intensief contact met vrienden
of klasgenoten in de vrije tijd en maar beperkt op school en in de klas. Meer informatie hierover is
terug te lezen op de website van het RIVM.
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Zie ginds komt de stoomboot…
Het is al bijna zover: op zaterdag 14 november komt Sinterklaas in ons land! En daarmee breekt er een
spannende, maar gezellige <jd aan. De komende weken zal onze school dan ook in het teken staan van de Sint
en Pieten. Vanwege Corona vieren we het Sinterklaasfeest op aangepaste wijze.
In de onderbouwgroepen volgen we het Sinterklaasjournaal en er staan ook weer verschillende ac<viteiten op
het programma:
•

De kinderen van groep 6 t/m 8 maken surprises voor elkaar. Op maandag 16 november worden
hiervoor de lootjes getrokken. Op donderdag 3 december moeten de kinderen hun zelfgemaakte
surprises mee naar school nemen.

•

De kinderen van groep 1 t/m 5 mogen op vrijdag 20 november de schoen zeMen. Zit er wat in de
schoen op maandag 23 november? De Sint brengt misschien ook wat lekkers langs in groep 6 t/m 8!

•

Vrijdag 4 december is het dan eindelijk zover! De Sint brengt een bezoek aan de Dorendal!

Dit jaar zal de aankomst op 4 december Corona Proof zijn. Helaas is er geen aankomst op het plein mogelijk.
Het is deze dag de bedoeling dat je direct weer vertrekt als je je kind naar school brengt. Er worden <jdens
het Sinterklaasfeest foto’s gemaakt. Ook zijn we aan het kijken of het voor de groepen 1/ 2 t/m 5 mogelijk om
een ‘live stream’ te verzorgen als de groepen een Sintbezoek krijgen.
Daarvoor zijn we op zoek naar een ouder die dit voor ons kan regelen. Graag aanmelden bij juf Susan.
Mailadres: susan.knoMnerus@ﬂoresonderwijs.nl
Alle kinderen nemen voor de ochtend- en middagpauze eten en drinken mee zoals ze gewend zijn en we zijn
deze dag gewoon om 14.00 uit.
Hartelijke groet van de Sint commissie.
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