Nieuwsbrief 5 maart 2021
Deze nieuwsbrief staat ook op onze website onder ‘nieuws’.

Beste ouders, verzorgers,
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Nieuws uit de MR
In haar eerste vergadering van het nieuwe kalenderjaar op 8 februari, heeft de MR de volgende
onderwerpen besproken:
• Her-opening school: Zowel ouder- als personeelsgeleding heeft waardering voor het feit dat

de school maandag ondanks de sneeuw ook echt open is gegaan. Ouders zijn ook zeer
tevreden over de communicatie rondom de opening. Daarnaast werden de items op Omroep
Gelderland en in de Gelderlander gewaardeerd.

• Thuisonderwijs: we hebben teruggeblikt op de afgelopen thuiswerkperiode. Het heeft van

ouders en leerkrachten veel gevraagd om het onderwijs voor de kinderen thuis zo goed
mogelijk vorm te geven. De MR heeft aanbevelingen gedaan voor een eventuele volgende
keer.

• Nieuwbouw: de directeur heeft een toelichting gegeven op het proces. Bij het concept

programma van eisen (PVE) hebben de betrokken partijen hun opmerkingen geplaatst. Het
de nitieve PVE wordt nu voor besluitvorming aan het bestuur voorgelegd. Na goedkeuring
door het bestuur wordt een architect gezocht.

De notulen van deze vergadering staan binnenkort op Ouderportaal. Voor vragen of
opmerkingen kun je altijd terecht bij de MR op mr.dorendal@ oresonderwijs.nl

Bericht van sport en beweegteam Renkum
Doordat binnensporten met de huidige coronamaatregelen niet mogelijk is, zijn veel
sportactiviteiten stil komen te liggen. Buitensporten mag wel en daarom heeft het Sport- en
Beweegteam in de gemeente Renkum samen met sportaanbieders een programma
samengesteld waar kinderen en jongeren gratis aan mee kunnen doen. Iedereen tussen 4 en 18
jaar krijgt op deze manier de kans om te sporten!
Programma
Het programma duurt tot aan de meivakantie en wordt wekelijks geüpdatet. Op
www.sportenbeweegteamrenkum.nl/coronasport-programma staat het
volledige en actuele programma.
Inschrijven
Inschrijven kan ook via bovenstaande website. Ga naar de activiteit waar je aan mee wilt doen
en vul het aanmeldformulier in. Bel voor vragen of meer informatie met buurtsportcoach Hans
Kap o6-51 63 94 30 of stuur een mail naar sportenbeweegteam@renkum.nl

fl

fi

2

NIEUWSBRIEF DE DORENDAL

5 MAART 2020

Zondag 28
maart bij
TV Duno
Gratis Clinic
Jeugd:
11.00-12.00
Volwassenen:
12.30-13.30

Meld je
uiterlijk 22
maart aan!

Tennisvereniging Duno

Info & Aanmelding
Shanna de Cortie
s.decortie@houseoftennis.nl
06-26368685
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